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APRESENTAÇÃO

Apresentamos o volume 31 do Catálogo “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em
Enfermagem”, contendo as produções informadas e catalogadas ao longo de 2012. Desta feita, o
Catálogo aparece modificado, em relação ao volume 30, a começar pela inserção, no mapa do Brasil, de
mais duas estrelas totalizando 20, que sinalizam a sede da ABEn Nacional e os Estados onde se
localizam os programas de pós-graduação cujas produções constam do Catálogo. Ou seja, a partir deste
ano, passam a compor o catálogo também as teses e dissertações defendidas no Pará e nas Alagoas.
Em relação às edições anteriores, algumas melhorias puderam ser implementadas, como o acréscimo
das palavras-chave e dos resumos em língua estrangeira.
Foram catalogados 806 trabalhos, divididos em 610 dissertações de mestrado e 196 teses de
doutorado. A análise quantitativa dos dados mostra que as regiões Sudeste e Sul continuam
concentrando os programas e cursos de pós-graduação (68,5%) e, portanto, os trabalhos científicos
resultantes destes. Assim é que mais de três quartos da produção do Catálogo são oriundas destas
regiões. Quanto aos Estados, predominam São Paulo com um terço, seguido do Rio de Janeiro com
16,0% e o Rio Grande do Sul com 11,9%.
Dentre as instituições onde foram apresentados os trabalhos, a Universidade de São Paulo, com
suas duas Escolas de Enfermagem, é responsável por quase um terço do total da produção (29,9%), que
congrega 17,7% do total de dissertações e mais de um terço das teses catalogadas. Quanto às áreas de
concentração, como era de se esperar, prevalece “Enfermagem” com 546 produções.
Em abril de 2013, segundo registro CAPES, a pós-graduação na nossa área tem 63 programas,
com um total de 88 cursos, sendo 47 de mestrado, 28 de doutorado e 14 de mestrado profissional.
Ressalte-se que se trata de uma área em contínua expansão, o que reforça a importância e propriedade
do Catálogo de Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem.
Continuamos avançando com a finalidade de oferecer às pesquisadoras e aos pesquisadores de
enfermagem um produto que constitua efetivamente um instrumento privilegiado para o monitoramento e
a construção do conhecimento em enfermagem, visando à melhoria da qualidade do nosso trabalho, nas
suas diferentes áreas de abrangência, quais sejam, ensino, investigação, gerenciamento e assistência,
além de promover a difusão do conhecimento acadêmico de Enfermagem junto à comunidade científica
brasileira.
A presidência da ABEn Nacional, a diretoria do CEPEn e sua equipe registram a satisfação de
trazer a público, mais uma vez, o produto deste seu importante trabalho.
a

Prof Dra. Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca
Diretora do CEPEn
Brasília, outubro de 2013.
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LINHAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

1.1 Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar Correntes filosóficas, teorias, conceitos, habilidades
em Saúde e Enfermagem
e atitudes que norteiam o saber e o fazer em Saúde
e Enfermagem.
1.2 Tecnologia em Saúde e Enfermagem

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

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

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

1.4 História da Enfermagem

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

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

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

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

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem Concepção, formulação e estratégias de
operacionalização de políticas públicas de saúde e
a articulação com as práticas de Enfermagem.
3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e
Enfermagem

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

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de
Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

Fonte: CARVALHO, V. Proposta discutida na Oficina de Coordenadores dos Programas de Pós
Graduação strictu sensu, Capes/CNPq, realizada em Salvador - Bahia, em junho de 2000. Esc Anna
Nery: Revista de Enfermagem, v. 6, n.1, abr. 2002.

o

É importante destacar que por ocasião do 17 Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem,
realizado em Natal, de 3 a 5 de junho de 2013, foi detectada a necessidade premente de rediscussão
das linhas de pesquisa em enfermagem, em conjunto com a CAPES e o CNPq. A situação que se
constata na atualidade é que por iniciativa seja das agências de fomento, seja dos programas de pósgraduação, há uma profusão de linhas de pesquisa e as produções não mais refletem as discussões
anteriores acerca do tema. Urge revê-las e atualizá-las.
Para maiores informações, ver Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem, 17, 2013 jun 35. Anais. Natal: Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Rio Grande do Norte, 2013. Disponível
em: http://www.abeneventos.com.br/anais_senpe/17senpe/index.htm
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ORGANIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Os registros são compostos por referência completa em padrão ABNT, seguidos por nome do
orientador, área de concentração, linha de pesquisa (caso a informação conste no trabalho), resumo,
palavras-chave e links de trabalhos que estão disponíveis na internet.
Os resumos foram transcritos dos originais encaminhados ao CEPEn, e importados do Portal CAPES,
sendo de inteira responsabilidade de seus respectivos autores. As palavras-chave também foram
retiradas dos originais e dos registros do Portal CAPES, porém passando pelo processo de adequação às
normas de indexação do CEPEn.
A ordem do número de classificação segue a ordem de entrada na base de dados do CEPEn, e os
registros estão agrupados por instituição e ano de defesa. No final do catálogo encontram-se os Índices
de autores, títulos e assuntos que remetem a esse número de classificação.
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ESTATÍSTICAS GERAIS DO CATÁLOGO

Teses e dissertações por grau acadêmico
Grau acadêmico
Dissertação de mestrado
Tese de Doutorado
Total

Total
610
196
806

Teses e dissertações por ano de defesa
Ano de defesa
2002
2009
2010
2011
2012
Total

Total
1
1
4
30
772
806

Teses e dissertações por Região Geoeconômica
Região Geoeconômica

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro Oeste

Norte

Estado

o

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
Sub-total
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Sub-total
Ceará
Bahia
Paraíba
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Alagoas
Piauí
Sub-total
Goiás
Mato Grosso
Distrito Federal (Brasília)
Mato Grosso do Sul
Sub-total
Pará
Maranhão
Sub-total

Total
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N
217
129
78
2
426
96
53
40
189
46
26
24
17
11
6
5
135
19
12
11
2
44
11
1
12
806

Total
%
29,9
16,0
9,7
0,2
52,9
11,9
6,7
4,9
23,5
5,7
3,2
2,9
2,1
1,4
0,7
0,6
16,7
2,3
1,5
1,4
0,2
5,4
1,4
0,1
1,5
100,00

Teses e dissertações por Estado da Federação
Estado
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Paraná
Ceará
Santa Catarina
Bahia
Paraíba
Goiás
Pernambuco
Mato Grosso
Brasília
Pará
Rio Grande do Norte
Alagoas
Piauí
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Total

Total
217
129
96
78
53
46
40
26
24
19
17
12
11
11
11
6
5
2
2
1
806

Teses e dissertações por instituição de defesa
Instituição
Universidade de São Paulo
Universidade do Ceará
Universidade do Rio de Janeiro
Universidade da Bahia
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal Santa Catarina
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal do Rio Grande
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Guarulhos
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Universidade Federal de Pelotas
Universidade de Pernambuco
Universidade Estadual do Ceará
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade de Brasília

Dissertações
108
27
48
18
26
35
21
18
11
16
22
22
05
25
08
01
10
12
02
02
13
12
05
15
11

11

Teses
74
10
50
06
12
14
14
18
03
01
09
02
02
-

Total
182
37
106
21
12
40
49
39
18
11
16
22
26
05
25
08
02
09
10
12
02
02
13
02
12
05
02
15
11

Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Federal do Maranhão
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Católica Dom Bosco
Universidade Estadual Paulista
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Universidade do Estado do Pará
Universidade Federal do Pará
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal Alagoas
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
TOTAL

02
01
04
13
03
09
02
10
21
06
01
01
610

Teses e dissertações por área de concentração por instituição de defesa
Área de concentração e instituição de defesa
Administração
Administração
Universidade Federal da Paraíba
Gestão de pessoas e comportamento organizacional
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Atenção à saúde
Ciências da saúde
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Bioética
Saúde coletiva
Universidade de Brasília
Biologia parasitária da Amazônia
Universidade do Estado do Pará
Ciências
Cuidado em ciências
Universidade de São Paulo
Enfermagem
Universidade de São Paulo
Enfermagem em saúde pública
Universidade de São Paulo
Enfermagem fundamental
Universidade de São Paulo
Enfermagem na saúde do adulto
Universidade de São Paulo
Enfermagem psiquiátrica
Universidade de São Paulo
Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em enfermagem
Universidade de São Paulo
Gerenciamento em enfermagem
Universidade de São Paulo
Processo saúde-doença e epidemiologia
Universidade de São Paulo
Saúde coletiva
Universidade de São Paulo
Saúde do adulto
Universidade de São Paulo
Saúde pública
Universidade de São Paulo
Serviço de saúde pública
Universidade de São Paulo
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01
01
196

02
01
04
13
01
03
09
02
10
21
06
01
02
806

TOTAL
2
1
1
1
1
8
8
8
1
1
1
1
1
152
21
21
12
12
31
31
35
35
5
5
21
21
6
6
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ciências ambientais e saúde
Ciências da saúde
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Ciências cardiovasculares
Cardiologia
Universidade Federal Fluminense
Ciências da Saúde
Cardiologia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ciências da saúde
Universidade Estadual de Londrinas
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Cuidado em saúde
Universidade de São Paulo
Enfermagem
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Enfermagem em saúde publica
Universidade de São Paulo
Enfermagem fundamental
Universidade de São Paulo
Odontologia
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Saúde coletiva
Universidade de Brasília
Ciências médicas
Medicina
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ciências pneumológicas
Medicina
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Cuidado da saúde
Ciências da saúde
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Universidade de São Paulo
Cuidados clínicos em enfermagem e saúde
Cuidados clínicos em enfermagem e saúde
Universidade Estadual do Ceará
Enfermagem
Universidade Estadual do Ceará
Cuidados clínicos em saúde
Cuidado em saúde
Universidade de São Paulo
Educação
Educação
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Federal do Paraná
Educação física
Educação física
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Enfermagem
Enfermagem no contexto social brasileiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro
A Enfermagem no cuidado à saúde humana
Universidade Federal de Goiás
Ações integradas para a promoção da saúde sexual e reprodutiva
Universidade Federal do Ceará
Cardiologia

13

8
8
8
1
1
1
16
2
2
3
1
2
2
2
4
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
1
8
4
4
4
4
1
1
1
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1
546
3
3
1
1
3
3
1

Universidade de São Paulo
Ciências
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências da saúde
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cuidado em enfermagem
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Cuidado em saúde
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Juiz de Fora
Desenvolvimento da enfermagem
Universidade Federal do Ceará
Educação
Universidade Federal de Santa Catarina
Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina
Enfermagem
Universidade de Guarulhos
Universidade de São Paulo
Universidade do Estado do Pará
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal de Mato Grosso
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Paraná
Universidade Federal de Pelotas
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal Fluminense
Enfermagem e saúde
Universidade Federal de minas Gerais
Universidade Federal do Rio Grande
Enfermagem em saúde coletiva
Universidade Federal de Minas Gerais
Enfermagem em saúde pública
Universidade de São Paulo
Universidade do Estado do Pará
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem fundamental

1
1
1
5
1
1
2
1
3
2
1
5
4
1
1
1
1
1
1
7
299
2
3
2
17
7
11
17
7
6
6
1
4
10
7
2
6
13
9
1
15
1
7
9
19
69
10
26
6
30
1
29
2
2
10
2
3
4
1
3
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Universidade de São Paulo
Enfermagem médico-cirúrgica
Universidade do Estado do Pará
Universidade Federal de Goiás
Enfermagem na atenção à saúde
Universidade Federal da Paraíba
Enfermagem na promoção da saúde
Universidade Federal do Ceará
Enfermagem na saúde do adulto
Universidade de São Paulo
Enfermagem no contexto social brasileiro
Universidade Federal do Piauí
Enfermagem obstétrica
Universidade do Estado do Pará
Enfermagem pediátrica
Universidade do Estado do Pará
Enfermagem psiquiátrica
Universidade de São Paulo
Enfermagem, educação e saúde
Universidade Federal do Ceará
Epidemiologia
Universidade Federal de Goiás
Filosofia, saúde e sociedade
Universidade Federal de Santa Catarina
Fundamento e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Universidade de São Paulo
Gênero, cuidado e administração em saúde
Universidade Federal Bahia
O cuidado à saúde nos diferentes ciclos de vida
Universidade Estadual de Maringá
O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Universidade Federal da Bahia
Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e enfermagem
Universidade Federal de minas Gerais
Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Universidade de Brasília
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Prática profissional de enfermagem
Universidade Federal do Paraná
Processos e práticas em saúde e enfermagem
Universidade Federal do Mato Grosso
Promoção da Saúde
Universidade Federal do Ceará
Saúde da Criança
Universidade Federal do Ceará
Saúde e enfermagem
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Rio grande
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Saúde, sociedade e enfermagem
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Enfermagem e saúde
Enfermagem
Universidade Estadual do Ceará
Enfermagem em saúde pública
Enfermagem
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Engenharia de produção
Engenharia de produção

15

3
4
1
3
11
11
17
17
5
5
5
5
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
31
31
1
1
16
16
1
1
1
1
1
1
10
7
2
1
12
12
3
3
3
3
1
1
41
39
1
1
1
1
8
8
8
1
1
1
2
1

Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Estudos de cultura
Estudos interdisciplinares de cultura
Universidade Federal de Mato Grosso
Fisiopatologia em clínica médica
Enfermagem
Universidade Estadual Paulista
Fisioterapia
Fisioterapia e terapia ocupacional
Universidade Federal de São Carlos
História
História das ciências
Universidade Federal de Minas Gerais
Infectologia
Medicina
Universidade Federal de São Paulo
Microbiologia
Microbiologia
Universidade Federal de Pernambuco
Modelos de decisão e saúde
Modelos em saúde
Universidade Federal da Paraíba
Neuropsiquiatria e ciências do comportamento
Neurologia
Universidade Federal de Pernambuco
Odontologia
Odontologia
Universidade Federal do Pará
Processos de desenvolvimento humano e saúde
Psicologia da Saúde
Universidade de Brasília
Psicologia
Enfermagem
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Psicologia
Universidade Federal do Pará
Psicologia do desenvolvimento humano
Universidade Federal do Espírito Santo
Psicologia social
Universidade Federal do Espírito Santo
Psicologia social
Psicologia social
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Saúde Coletiva
Enfermagem
Universidade Federal de Juiz de Fora
Epidemiologia
Universidade Estadual de Campinas
Saúde coletiva
Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Estadual de Londrinas
Universidade Estadual Paulista
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal Fluminense
Saúde da criança e do adolescente
Enfermagem
Universidade Federal de Pernambuco
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
13
1
1
1
1
11
2
2
1
1
2
2
1
5
1
1

Saúde materno infantil
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Saúde e desenvolvimento
Enfermagem
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Saúde e enfermagem
Enfermagem
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Enfermagem e saúde
Universidade Federal do Rio Grande
Psicologia social
Universidade de Brasília
Saúde materno-infantil
Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão
Saúde pública
Enfermagem
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Enfermagem em saúde pública
Universidade de São Paulo
Saúde coletiva
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Ceará
Serviços sociais
Saúde Mental
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

3
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
2
2
3
1
2
1
1
1

Nota: A informação sobre área de concentração foi extraída da própria tese ou dissertação e do Portal
Capes, de modo que os documentos que não possuem essa informação, não estão representados nesse
quadro.

17

PARTE 1 – DISSERTAÇÕES DE MESTRADO

18

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO

_____________________________________________________________

Nº de Classificação: 18403
CALIL, Angela Silveira Gagliardo. O fator idade permeando a organização e absenteísmo da equipe
de enfermagem. 2012. p. 64. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas e, saberes e políticas de saúde
Orientador: Perroca, Márcia Galan
Resumo: Introdução: O fato idade dos colaboradores de enfermagem e o absenteísmo têm sido
assuntos de preocupação para os gestores. Objetivos: 1. Descrever a composição da equipe de
enfermagem em unidades de internação hospitalares segundo categorias profissionais,
representatividade numérica e idade e, 2. Investigar a relação entre a variável idade e a ocorrência de
ausências não previstas. Material e Métodos: Estudo descritivo-exploratório de caráter retrospectivo
(2007-2009) conduzindo junto a 652 colaboradores de enfermagem lotados em oito unidades de
internação de um hospital de ensino do interior do estado de São Paulo. Constituíram-se em fontes de
informações as bases de dados disponibilizadas pelo Departamento de pessoal, Centro de Atendimento
ao Trabalhador (CEAT) e Sistema de Gestão Hospitalar. Os agravos à saúde foram categorizados
segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Resultados: A equipe de enfermagem
estava distribuída em 111(17%) enfermeiros, 15(2,3%) técnicos e 527(80,7%) auxiliares de enfermagem.
A idade média (anos) dos profissionais foi: enfermeiros 34(8) – 2007 e 2008, 35(8) – 2009; técnicos 36(7)
– 2007, 40(6) – 2008 e 40(7) – 2009 e, auxiliar 35(9) – 2007, 36(9) – 2008 e 2009. Observou-se
trabalhadores ?50 anos: 37(6,8%) – 2007, 46(8,4%) – 2008 e 54(9,5%) – 2009 e também ?60 anos
2(0,4%) – 2007 e 2008 e 3(0,5%) – 2009. As ausências predominantes, em todos os anos investigados,
foram as licenças médicas – 45,5% a 55,3% na faixa etária de 20-40 anos. Os atestados médicos
representaram 28.961(71,1%) dos 40.744 dias não trabalhados. Houve maior freqüência de agravos do
sistema osteomuscular em todas as faixas etárias – 12,6% a 38,9% e aparelho respiratório – 11,1% - 2030 anos. Os transtornos mentais apresentaram maior duração média – 23(187) e 7.354 dias perdidos
(72,5%) – 31 a 50 anos. Conclusões: Os achados deste estudo ainda não sinalizam, na instituição
investigada, para o envelhecimento da equipe da enfermagem. Não se encontrou evidências de que os
trabalhadores acima de 50 anos apresentem maior freqüência de ausências, embora tenha revelado
maior duração dos afastamentos nesta idade. O mapeamento do absenteísmo e suas causas permitem
refletir sobre as condições laborais e a elaboração de políticas e estratégias de gestão de pessoas.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, População em idade de trabalhar.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18404
SOUZA, Célia Alves de. Mensuração da carga de trabalho de enfermeiros em central de
quimioterapia. 2012. p. 70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Aspectos pedagógicos - metodológicos da Educação no contexto da Saúde
Orientador: Perroca, Márcia Galan
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Resumo: O aumento do volume de atendimento em central de quimioterapia tem exigido dos enfermeiros
melhor gestão do tempo de trabalho e produtividade para atender a demanda. Dessa forma, a
mensuração da carga de trabalho torna-se de fundamental importância. Essa investigação, de natureza
observacional, utilizou técnica de amostragem de trabalho e teve como propósitos: 1- identificar e validar
as atividades desenvolvidas por enfermeiros em Central de Quimioterapia e; 2- mensurar a carga de
trabalho e produtividade. O cenário constitui-se em uma central de quimioterapia localizada na região
sudeste do Brasil. Participaram do estudo nove enfermeiros assistenciais (momentos 1 e 2) e
sete(momentos 3 e 4) durante o período de maio de 2010 a de março de 2011.O estudo foi realizado em
quatro momentos: 1- identificação das intervenções/atividades, 2- validação de conteúdo, 3- teste piloto
e, 4- mensuração de carga de trabalho. Para identificar as atividades realizadas pelos enfermeiros foi
construído um instrumento utilizando triangulação de dados, combinando três fontes de informações:
entrevista semiestruturada, análise de documento e questionário. As atividades mapeadas foram
categorizadas segundo a linguagem padronizada pela Classificação de Intervenção de Enfermagem
(NIC). Posteriormente, o instrumento foi submetido à validação de conteúdo através de reuniões com os
participantes. O instrumento final foi composto por 35 intervenções e 48 atividades organizadas em cinco
domínios (fisiológico básico e fisiológico complexo, comportamental, segurança e sistema de saúde) e 11
classes. O teste piloto com o instrumento, conduzido por duas enfermeiras durante quatro dias
consecutivos, totalizou 1000 amostras e resultou em 38 intervenções e 88 atividades. O tamanho
amostral foi estabelecido estatisticamente. As observações foram conduzidas durante cinco dias
totalizando 1.487 amostras de intervenções/atividades. Observou-se que 43,2% do tempo dos
enfermeiros foram consumidos em cuidados indiretos, 33,2% em cuidados diretos, 11,6% em atividades
associadas e 12% em atividades pessoais. A produtividade média correspondeu a 88%. Este estudo
permitiu mapear e validar as intervenções/atividades realizadas durante o processo assistencial. Concluiu
que enfermeiros da unidade investigada consumiram a maior parte de seu tempo em atividades de
cuidados indiretos. Revelou, ainda, índice de produtividade acima dos recomendados na literatura.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Cuidados de enfermagem, Quimioterapia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18405
KUNINARI, Helena Ayako Mukai. Gestão assistencial ao portador de transtorno mental: Avaliação de
necessidade cuidativas e carga de trabalho. 2012. p. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Aspectos pedagógicos - metodológicos da Educação no contexto da Saúde
Orientador: Perroca, Márcia Galan
Resumo: Introdução: O conhecimento da demanda de cuidados em relação à enfermagem de pacientes
internados e carga de trabalho da equipe possibilitam implementar mudanças no processo de assistir e
no gerenciamento da assistência. Objetivos: Este estudo teve como objetivos: 1- Identificar o perfil
sóciodemográfico e epidemiológico de pacientes com transtornos mentais; 2- Avaliar suas necessidades
cuidativas em relação à enfermagem e, 3- Mensurar as horas médias de assistência dispensadas e a
carga de trabalho da equipe de enfermagem. Casuística e Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva,
retrospectiva (2006-2010) conduzida em hospital neuro psiquiátrico público localizado na região sudeste
do Brasil. Foram investigados 105 pacientes portadores de transtorno mental mediante aplicação de
instrumento de classificação de pacientes. O tratamento estatístico foi realizado por meio de Análise de
Componentes Principais, Análise de Variância, teste de Kruskal-Wallis e ajuste de Bonferroni.
Resultados: Houve predomínio de tempo de internação até 15 anos 84(80%), diagnóstico de
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esquizofrenia 50(47,7%) e pacientes na categoria de cuidados discreta (73,3%). A relação
enfermagem/leito variou de 0,22 a 0,48 e a enfermeiro/leito de 0,06 a 0,13; as horas médias de
assistência de 0,57 a 0,88 (enfermeiros) e de 1,97 a 3,16 (auxiliares de enfermagem) e a carga de
trabalho de 119,6 a 183 horas. Conclusão: Almeja-se que os resultados dessa investigação possam
contribuir na elaboração de políticas de saúde mental e instrumentalizar o gestor na tomada de decisão e
estabelecimento de estratégias de ação voltadas ao planejamento da assistência e ajuste
quanti/qualitativo de pessoal.
Palavras-chave: Pessoas mentalmente doentes/Classificação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18406
PASCHOAL, Josi Vaz de Lima. Avaliação de pacientes: Estudo da concordância entre duas
abordagens - instrumento de classificação e raciocínio clínico. 2012. p. 76. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Morbidade, processo e gestão do trabalho em saúde
Orientador: Perroca, Márcia Galan
Resumo: Introdução: A crescente complexidade do trabalho do enfermeiro demanda habilidade de
tomada de decisões rápidas e acuradas sobre as necessidades cuidativas dos pacientes. A avaliação é
uma das ferramentas utilizadas pelos profissionais para a identificação dessas necessidades e norteia as
ações assistenciais. Objetivos: Este estudo descritivo exploratório teve por objetivos: 1. analisar a
concordância e discordância entre as avaliações realizadas por raciocínio clínico e aplicação de
instrumento de classificação de pacientes e, 2. investigar a associação entre a concordância e
características pessoais (idade) e profissionais dos avaliadores (função, tempo de atuação profissional e
na unidade, qualificação profissional e acadêmica, ser profissional atuante em Unidade de Terapia
Intensiva ou em outra unidade de internação). Casuística e Método: Foram investigados 105 pacientes
adultos internados em um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo no período de maio a
janeiro de 2011. Cada paciente foi avaliado por três enfermeiros alocados dentro e fora de seis unidades
de internação com e sem instrumento de classificação. Para aferição do grau de concordância entre as
avaliações foi utilizada a estatística Kappa ponderado – IC 95% e, para investigar a associação entre a
concordância e as características pessoais, o método Bootstrap. Resultados: A concordância entre as
avaliações apontou: kw 0,87 (instrumento x avaliador interno), Kw 0,78 (instrumento x avaliador externo)
e Kw 0,76 (entre os avaliadores). As principais áreas de cuidados identificadas pelos enfermeiros foram
Investigação e Monitoramento, Locomoção e Atividade e Cuidado Corporal e Eliminações. A média de
áreas de cuidados identificadas nas avaliações realizadas pelo avaliador interno foi de 2,8 (1,8) e do
externo de 3,5 (1,6). As características pessoais e profissionais que apresentaram influência na
concordância entre as avaliações foram: idade ? 30 anos - 0,73(0,08), tempo de atuação profissional ? 5
anos - 0,73 (0,08), ter qualificação profissional - 0,83 (0,08) e estar lotado em Unidade de Terapia
Intensiva 0,80 (0,11) para o avaliador interno. Em relação ao avaliador externo observaram-se os
seguintes resultados: ter qualificação acadêmica - 0,19 (0,26) e tempo de atuação na unidade ? 2 anos 0,14 (0,13). Conclusão: As avaliações conduzidas através de raciocínio clínico e mediante instrumento de
classificação identificaram de forma similar a demanda de atenção dos pacientes em relação à
enfermagem e categorias de cuidados (perfil assistencial) embora muitas áreas não tenham sido
contempladas na avaliação clínica dos enfermeiros.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Pacientes/classificação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18096
VERONESI, Camila Lucchese. Experiências vivenciadas por primíparas em relação à assistência
prestada no trabalho de parto e parto. 2012. p. 136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Lucchese, Roselma
Resumo: O avanço do tratamento para as puérperas primíparas na saúde pública está diretamente
relacionado com a forma de acolhimento e o processo de humanização, que vem sendo apregoado pelo
Ministério da Saúde e o SUS ? Sistema Único de Saúde há mais de três décadas. Assim, ao desenvolver
este estudo o objetivo geral foi conhecer a assistência ao trabalho de parto e parto vivenciada por
primíparas em relação aos cuidados prestados pela equipe de saúde. Para o alcance do objetivo foi
realizada uma pesquisa do tipo exploratória descritiva com abordagem qualitativa. O público alvo da
pesquisa foi composto por um grupo de 11 (onze) puérperas primíparas residentes no Município de
Fernandópolis - São Paulo, que concordaram em participar como sujeitos da pesquisa. Como instrumento
de coleta de dados foi utilizado um roteiro de pesquisa documental, roteiro de entrevista e diário de
campo, além de um gravador digital de voz para a gravação das entrevistadas, sendo que a análise dos
dados empíricos foi norteada pela análise de conteúdo temático. Após a coleta e análise dos dados
emergiram três categorias: ser cuidada; ?des?cuidadas, ?des?umanização e experiência do primeiro
parto. Com os dados coletados foi observado que as primíparas que formaram o grupo de sujeitos da
pesquisa, sentiram-se em diversos momentos subjugadas a sua condição de inferioridade imposta pelo
gênero, foi tratado o poder médico como um instrumento de coerção para com as pacientes, com formas
de violência física, psicológica e moral no trabalho de parto e parto. Observou-se ainda que as estagiárias
do curso de Enfermagem demonstraram maior carinho e respeito pelas gestantes, tratando-as com
carinho no pré-natal, no trabalho de parto e parto. Considerou-se ainda, que as primíparas não são
orientadas pelos médicos ou enfermeiros para o seu importante papel no momento do nascimento, que é
a fazer força para expelir o feto, bem como, não são preparadas para sentir dor e reconhecer o momento
de início do trabalho de parto. Por fim, a consideração final é que não existe comunicação entre os
médicos e enfermeiros e as pacientes o que torna o trabalho de parto e parto mais difícil, sendo
importante que haja um processo de humanização e acolhimento destas primíparas, para que este
importante momento de suas vidas não seja envolto pelo medo e a solidão.
Palavras-chave: Acolhimento, Atenção à saúde, Parto humanizado, Trabalho de parto.
Abstract: The breakthrough treatment for postpartum primiparous public health is directly related to the
way the host and the process of humanization, which has been proclaimed by the Ministry of Health and
the NHS? Health System for more than three decades. Thus, in developing this study, the overall
objective was to know the support during labor and childbirth experienced by primiparous in relation to
care provided by the health team. To reach the goal of the research was carried out an exploratory
descriptive qualitative approach. The target of this research was composed of a group of eleven (11)
postpartum primiparas residing in the city of Fernandópolis - São Paulo, who agreed to participate as
research subjects. As an instrument for data collection was used a script of documentary research,
Interview and field diary, plus a digital voice recorder for recording of the respondents, and the empirical
data analysis was guided by the thematic content analysis. After collecting and analyzing the data, three
categories emerged: be careful;? Des? Cared,? Des? Umanização and experience at first birth. With the
data collected was observed that primiparous who formed the group of research subjects felt at various
times subjugated their inferior status imposed by gender, medical power was treated as an instrument of
coercion towards patients with forms of physical, psychological and moral in labor and delivery. It was also
observed that the trainees of the Nursing course showed more affection and respect for pregnant women,
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treating them with care in pre-natal, labor and delivery. It was also considered that the gilts are not guided
by doctors or nurses for their important role at birth, which is pushing to expel the fetus, as well, are not
prepared to feel pain and recognizing when to start of labor. Finally, the final consideration is that there is
no communication between doctors and nurses and patients making labor and delivery more difficult, it is
important that there is a process of humanization and host these gilts, for this important moment of their
lives is not shrouded by fear and loneliness.
Key words: Humanized birth, Reception, Labor and Delivery, Health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Camila%20Lucchese%20Veronesi.pdf

Nº de Classificação: 18097
MATTOS, Diego Vieira de. O enfermeiro obstetra no parto domiciliar planejado. 2012. p. 92.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Vandenberghe, Luc
Resumo: O Brasil, nos últimos anos, apresenta mudanças no cenário da assistência ao parto e
nascimento, o parto domiciliar planejado é o resgate ao modelo histórico de parturição, compatível com a
evolução social e exigências da mulher moderna. Hoje, a atenção da assistência obstétrica considera
valores que vão além dos aspectos científicos e tecnológicos, e, sustenta como qualidade as práticas
menos intervencionistas e invasivas e, o ambiente domiciliar como local propício, seguro e viável para o
parto. O parto domiciliar planejado ocorre de forma intencional e programada pela mãe, juntamente com
os profissionais responsáveis pela assistência desde pré-natal, prevenindo, assim, os fatores de risco.
Permite, ainda, maior controle do ambiente, por parte da parturiente, familiares e demais profissionais
envolvidos no evento do parto. Desde 1998, o Ministério da Saúde estabeleceu políticas e estratégias
com enfoque na qualificação de enfermeiros para atuarem na assistência ao parto vaginal. Entretanto, o
avanço desse movimento por enfermeiros depara com questões políticas que tornam um desafio a
atuação dessa prática. Objetivo Geral: Analisar a vivência do enfermeiro obstétra na assistência ao parto
domiciliar planejado no contexto social e profissional. Objetivos Específicos: Descrever os desafios e
obstáculos na atuação do enfermeiro no parto domiciliar planejado. Refletir sobre o contexto social e
profissional vivenciado pelo enfermeiro obstetra na assistência ao parto domiciliar planejado.
Metodologia: Este é um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, tendo como
abordagem metodológica a Teoria Fundamentada em Dados. A coleta de dados se deu por entrevistas
semiestruturada com 22 Enfermeiros Obstétras, nas cinco regiões do Brasil. Resultados: Na análise dos
resultados emergiram duas categorias temáticas: motivações e valores pessoais na construção da
qualidade; desafios e obstáculos à prática (Preconceito Cultural, Atitude Profissional e Falta de Apoio
Logístico). Considerações Finais: O parto domiciliar urbano está ampliando o seu território de atuação no
Brasil. Pode ser percebido que mesmo com políticas de saúde que dão respaldo para este procedimento,
o parto domiciliar planejado carece de resoluções específicas, de forma que possa ser incluído no
sistema público de saúde e possuir aceitação por parte dos convênios, além de mudanças nas atitudes
profissionais da categoria mais ampla e nos estereótipos culturais veiculados nas mídias de massa. Do
outro lado, são os valores e a convicção do profissional que sustentam a construção da qualidade do seu
trabalho e subsidiam as ferramentas para enfrentar e superar os obstáculos e desafios.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Humanização do parto e nascimento, Parto domiciliar.
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Abstract: The picture of childbirth assistance in Brazil has been changing in recent years. Planned home
delivery represents the recovery of a historical model of giving birth that is compatible with social
evolutions and the needs of modern women. Today, obstetric care takes values into account that go
beyond scientific and technical considerations. Less invasive and interventionist, practices are sustained.
The home environment is recognized as an adequate place for giving birth. Planned home delivery occurs
as intentionally programmed by the mother, together with the health care professionals who are
responsible for from prenatal care onward, avoiding risk-factors. This arrangement allows better control of
the environment by mother, family and professionals. Since 1998, the Health Ministry established politics
and strategies aiming to train nurses to provide care for vaginal delivery. Since then, the progress of this
movement among nurses meets with political issues that challenge this practice. General Objective: To
understand the experience of the obstetric nurse in the care for planned home delivery in its social and
professional context. Specific Objectives: To describe the challenges and obstacles in nursing assistance
to planned home delivery. To reflect over the social and professional context experienced by the obstetric
nurse in assistance to planned home delivery. Method: This is a qualitative, explorative, descriptive study
using a Grounded Theory analysis. Data were collected through semistructured interviews with 22
obstetric nurses in the five geographic regions of Brazil. Results: Two thematic categories emerged:
Personal motivations and values in the construction of the quality of delivered care; Challenges and
obstacles to practice (Cultural prejudice; Attitudes in the health professions; and Lack of Logistical
Support). Final Considerations: In Brazil, urban home delivery is gaining space. But even with health
politics that support this procedure, planned home delivery needs specific resolutions that can give it its
place in the public health system and be accepted by health insurance companies, but also changes in
attitudes in the profession at large and in the cultural stereotypes carried by mass-media. On the other
hand it are the personal values and experiences of the professional that sustain the construction of the
quality of care and subsidize the strategies to cope with and overcome the challenges and obstacles.
Key words: Home delivery, Humanization of delivery, Obstetric nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1172
Nº de Classificação: 18098
SAMPAIO, Francisco Edison. Metais associados ao material particulado na região central da cidade
de Goiânia e os possíveis agravos à saúde da população. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Sociedade, Ambiente e Saúde
Orientador: Araújo, Eric Santos
Resumo: Todas as formas de poluição ambiental possuem potencial deletério à saúde humana, à fauna,
à flora e ao meio ambiente de uma forma geral. A poluição do ar, que se traduz na presença de
substâncias diversas na atmosfera, alterando sua composição natural, tornando-a perigosa para todos
os seres vivos que dela dependem, tem merecido uma atenção crescente. A diversidade de poluentes e a
concentração destes na atmosfera é algo bem amplo e complexo. Por essa razão, e considerando outros
aspectos como o perfil toxicológico de poluentes e as principais fontes de emissão atmosférica, vários
países definem padrões da qualidade do ar para grupos específicos de poluentes. No Brasil, existem
padrões para sete poluentes (CO, SO2, NO2, O3, PTS, PM10 e fumaça). Esse trabalho deteve-se na
caracterização da concentração de PTS na atmosfera, especialmente a ocorrência de metais associados
à essas partículas e os possíveis agravos à saúde humana. Para cumprimento de tal finalidade
promoveu-se a coleta de material particulado na região central de Goiânia – GO, durante o inverno, no
ano de 2011. Os metais definidos para análises foram: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti, Pb e Zn. A
coleta de PTS foi realizada pelo método do Amostrador de Grande Volume (AGV) e a detecção dos
metais, com aplicação da espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP
OES). Os resultados demonstraram uma concentração de PTS que em nenhum momento ultrapassou o
padrão primário para este poluente, definido pela Resolução CONAMA 03/90, realidade diferenciada
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quando observado o padrao estabelecido pelo Decreto 1.745/79 do Estado de Goiás, onde por 6 vezes
as concentrações de PTS posicionaram-se acima desse padrão. As concentrações médias dos metais
nas vinte e duas amostras do material particulado resultaram em valores considerados baixos em relação
a padrões propostos por entidades e instituições internacionais (EPA, ASTDR e OMS) e, da mesma
forma, quando comparadas a ocorrência de metais em material particulado em outras cidades do País. A
exposição humana a metais, especialmente os considerados tóxicos, em concentrações elevadas ou
mesmo baixas, mas de forma prolongada pode provocar sérias consequências à saúde, variando de
simples reações alérgicas até doenças como câncer que pode levar a morte. Pelos resultados gerados,
pode-se concluir, em linhas gerais, que a qualidade do ar, na região afetada pelo estudo, apresenta-se
entre boa e regular e as concentrações de metais associados âs PTS não ofereceu ameaças
significativas à saúde da população.
Palavras-chave: Material particulado, Metais, Partículas totais em suspensão, Poluição atmosférica,
Qualidade do ar, Saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Francisco%20Edison%20Samapaio%20%20atualizado.pdf

Nº de Classificação: 18099
VALADÃO, Juliane Zanovelli Domingues. Resgatando a história e rompendo preconceitos do parto
normal. 2012. p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Jonas, Eline
Resumo: Durante a gestação e o momento do parto as mulheres devem ser orientadas pelos
profissionais de saúde no sentido de apoiá-las e informá-las sobre os procedimentos a serem realizados
no parto normal resgatando assim seu papel ativo no processo parturitivo. O Ministério da Saúde
estabeleceu recomendações para melhoria da assistência ao parto normal, implantando o Programa de
Humanização do Pré-Natal ao Nascimento e a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal na
tentativa de consolidar a humanização na parturição, diminuir a medicalização excessiva, o tempo de
hospitalização do parto e as taxas de mortalidade materna e neonatal. A pesquisa tem como objetivo:
Identificar as ações que foram implementadas pelo poder Público nas maternidades Augusta Gomes
Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio Verde/GO referentes às Campanhas para a realização do
Parto Humanizado indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma comparação entre os anos de 2000 e
2010. Tratou-se de um estudo comparativo/quantitativo, realizado junto a 341 mulheres que tiveram
partos normais e cesáreos em 2000 e 2010 selecionadas por meio de prontuários médicos com a devida
autorização dos
Gestores das maternidades definidas para a pesquisa. Também participaram DA
PESQUISA 46 profissionais médicos/equipe de enfermagem que atuam no PAISM (Programa de Atenção
Integral a Saúde da Mulher) e gestores de 04 Unidades de Saúde selecionadas. Os dados obtidos foram
organizados e apresentados em gráficos, quadros e tabelas cuja interpretação revelou os seguintes
resultados- na instituição pública em relação a 2000 e em 2010 a predominância de parto normal. Os
partos cesáreos foram realizados em mulheres com idade entre 25 a 34 anos (76%) e o parto normal
foram 59% na mesma faixa etária. Em relação à assistência recebida pelas mulheres nas maternidades
foi considerada boa com 49% na pública e 51% na particular. Os dados também revelaram que as
mulheres aceitam o parto normal nas duas instituições com 100%, porém não o realizam devido à falta de
atenção dos profissionais e a dor. Conclui-se que a maternidade pública realiza mais o parto normal do
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que cesáreo mesmo com debilidade na atenção e que a privada não está se adequando conforme as
Políticas Públicas faltando promover a devida capacitação dos profissionais de saúde.
Palavras-chave: Assistência à saúde, Parto Cesáreo, Parto normal, Políticas Públicas de Humanização
do Parto Normal.

Abstract: During pregnancy and at the moment of birth women should be oriented by health professionals
in order to support and inform them about the procedures to be carried out in the normal delivery
recovering this way her active role in the
birth process. The Health Department established
recommendations to improve the support to the normal delivery, introducing the Program of Humanization
from Prenatal to Birth and the National Policy of Obstetric and Neonatal Attention with the attempt of
consolidating the humanization in the birth process, decreasing the excessive medicalisation,
hospitalization time due to the birth and the mortality and neonatal rates. The research is aimed at
identifying the actions that were implemented by the public power in the maternities Augusta Gomes
Bastos (public) and Modelo (Private) in Rio Verde / GO referring to the campaigns for the carrying out of
humanized delivery indicated by the Health Department making a comparison between the years of 2000
and 2010. It was
a comparative / quantitative study, carried out with 341 women that had normal
deliveries and caesarean sections in 2000 and 2010 selected through medical records with appropriate
authorization of the managers of the definite maternities for the research. Also took part of the research 46
doctors and nursing teams that work with PAISM (Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher Program of Full Attention to Women Health) and managers of 04 selected Health Units. The data were
organized and presented in graphics, charts and tables and the interpretation showed the following results
- the predominance of normal delivery in the public institution related to 2000 and 2010. The caesarean
sections were carried out in women at the age between 25 and 34 years old (76%) and the normal
delivery was 59% in the same age group. Related to the assistance received by the women in the
maternities it was considered good with 49% in the public and 51% in the private one. The data also
showed that the women accept the normal delivery in the two institutions with 100%, however do not carry
it out due to lack of attention of the professionals and the pain. It is concluded that the public maternity
carries out more normal delivery than caesarean sections despite weakness in the attention and that the
private one is not adapting to the Public Policy and do not promote suitable capacity to the health
professionals.
Key words: Normal Delivery, Caesarean Section, Health Assistance, Public Policy of Humanization of the
Normal Delivery.
Acesso remoto ao texto integral: http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1169

Nº de Classificação: 18100
RAMOS, Lila de Fátima de Carvalho. A assistência ao estudante nas IFES em contexto brasileiro: o
programa Saudavelmente da Procom-UFG. 2012. p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Serviços
Sociais) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Saúde mental
Linha de Pesquisa: Teoria Social e Serviço Social
Orientador: Pereira, Liliana Patrícia Lemus Sepúlveda
Resumo: Nesta dissertação estudamos e analisamos a Assistência Estudantil nas instituições de ensino
superior públicas federais brasileiras (Ifes) numa sociedade inserida na racionalidade capitalista. Esta
análise se realizou com pesquisa documental e bibliográfica na qual se analisou como as políticas
educacionais têm tratado os programas de assistência estudantil na área da saúde mental dos discentes
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vinculados às Ifes. Para tanto, apresenta-se de forma descritiva um modelo de Programa de Saúde
Mental, o da Universidade Federal de Goiás, Programa Saudavelmente, com ações de atenção,
prevenção e tratamento de agravos à saúde mental dos discentes da UFG. Os resultados da pesquisa
documental sobre o programa Saudavelmente foram os seguintes: em cinco anos atenderam-se 739
discentes, dos quais 62,7% são mulheres, 37,3% são homens, 82,7% são solteiros, 12,3% são casados,
86,7% são graduandos, 10,7% mestrandos, 2,7% doutorandos, 81,3% vieram de escolas públicas, 18,7%
de escolas privadas, 30,2% apresentaram transtorno de ansiedade, 27% apresentaram depressão e 12%
queixou-se de transtorno psicossocial, confirmando assim, a pesquisa da Andifes/Fonaprace (2010)
sobre o perfil dos discentes das Ifes.
Palavras-chave: Assistência Estudantil, Saúde Mental, Programa Saudavelmente

Abstract: In this dissertation we studied, we analyzed the Student Attendance in the public higher
education institutions federate Brazilian (Ifes) in a society inserted in the capitalist rationality. This analysis
took place with documental and bibliographical research in which it was analyzed as the education politics
have treaty the Programs of Student attendance in the area of the mental health of the students linked
Ifes. For so much, it presents in a descriptive way a model of Program of Mental health, the one of the
Federal University of Goiás, Programs Soundly, with actions of attention, prevention and treatment of
offences á mental health of the students of UFG. The results of the documental research on the program
Soundly were the following: in five years 739 students was assisted, which 62,7% are women, 37,3% are
men, 82,7% are single, 12,3% are married, 86,7% are graduation, 10,7% masters, 2,7% doctors, 81,3%
came from public schools, 18,7% of deprived schools, 30,2% presented anxiety upset, 27% presented
depression and 12% complained of upset psychosocial, confirming like this, the research of
Andifes/Fonaprace (2010) on the profile of the students of Ifes.
Key words: Student Attendance, Mental health, Programs Soundly.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/15/file/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20%20A%20Assist%C3%AAncia%20ao%20Estudante%20nas%20IFES%20em%20contexto%20brasileiro
%20-%20O%20Programa%20Saudavelmen.pdf

Nº de Classificação: 18101
ALVES, Lílian Lúcia. Condições ambientais, familiares e sociais de crianças atendidas no Centro de
Atenção Psicossocial Infantil de uma capital do Centro-Oeste. 2012. p. 83. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Vandenberghe, Luc
Resumo: Foi realizado um estudo qualitativo com o objetivo de entender as condições ambientais,
familiares e sociais das crianças atendidas no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI) de uma
capital do Centro-Oeste. Participaram do estudo 12 profissionais de saúde do CAPSI, 11 cuidadoras e 12
crianças, sendo que duas crianças são referentes à mesma cuidadora. Para coleta de dados foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas e transcritas para efeito de análise.
Também foram realizadas visitas no domicílio e na escola da criança, para confecção de notas de campo.
A abordagem para análise dos dados foi a Grouded Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados.
Consiste em um método indutivo e sistemático de análise que produz um modelo teórico com o objetivo
de explicar uma realidade vivenciada. A teoria emergente dos dados sugere que os microssistemas e os
mesosistemas dos quais as crianças participam, revelam interferências negativas e positivas para o
desenvolvimento das mesmas. Nesse cenário, foram construídas seguintes categorias a saber: fatores
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psicossociais, fatores financeiros e fatores ambientais relacionados aos desafios do desenvolvimento
infantil e os mesmos fatores, porém relacionados aos recursos do
desenvolvimento infantil.
Subcategorias sobre os desafios foram: a dinâmica familiar desorganizada, as limitações sociais, a baixa
renda da família e o ambiente escolar despreparado para receber a criança. Subcategorias sobre os
recursos foram: a supervisão contínua de uma cuidadora na vida da criança, a presença do brincar e dos
amigos no cotidiano da criança, o contexto sócio-político benigno junto ao comprometimento dos
profissionais e o ambiente organizado do CAPSI. O modelo pode ajudar profissionais e gestores a situar
e acolher melhor as necessidades das crianças assistidas e ampliar as ações no setor da saúde e da
educação, objetivando ações que favoreçam a ampliação dos fatores de proteção e de promoção de
resiliência em crianças provindas de famílias economicamente desfavorecidas.
Palavras-chave: Cuidados à saúde mental, Desenvolvimento infantil, Famílias desfavorecidas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Lilian%20L%C3%BAcia%20Alves.pdf

Nº de Classificação: 18102
MARTINS, Solange Maria Seixas. Acolhimento com avaliação e classificação de risco em um
serviço de urgência hospitalar. 2012. p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Sociedade, Ambiente e Saúde
Orientador: Vila, Vanessa da Silva Carvalho
Resumo: A crescente demanda e a insuficiente estruturação da rede de atenção às urgências
hospitalares têm contribuído para a sobrecarga destes serviços, transformando-os em uma das áreas
mais problemática do sistema de saúde brasileiro. Entre as diretrizes propostas pelas políticas públicas
brasileiras para solução desta problemática destaca-se o Acolhimento com Avaliação e Classificação de
Risco. Neste contexto, optou-se por desenvolver um estudo de caso qualitativo com o objetivo de
descrever a perspectiva de usuários e enfermeiros sobre o Acolhimento com Avaliação e Classificação de
Risco em um serviço de urgência e emergência hospitalar em Goiânia, Goiás. Participaram 19
enfermeiros e 21 usuários. Os dados foram coletados de novembro de 2010 a abril de 2011, por meio de
observação direta e entrevistas semi-estruturadas. A partir da análise e interpretação dos dados,
constatou-se que os sentidos atribuídos pelos participantes para a implementação do acolhimento com
avaliação e classificação de risco relacionaram-se à transformação do modelo assistencial e aos limites e
desafios para o serviço de urgência. Os participantes mencionaram que antes da implantação deste
protocolo, o serviço de urgência e emergência hospitalar era caracterizado por longas filas de espera,
superlotação, desorganização do fluxo de atendimento, pessoas que morriam na fila. A demora no
atendimento, a baixa resolutividade, a falta de atendimento condizente às necessidades dos usuários e a
sobrecarga de trabalho foram mencionados como fatores geradores de frustração não apenas para os
usuários, mas também para os enfermeiros. As mudanças foram percebidas de modo positivo e
estiveram relacionadas à organização do serviço, ao tipo de atendimento, à eficiência da equipe e,
conseqüentemente, à melhor atenção ao usuário. Os limites e desafios para implementação do protocolo
referem-se à promoção do efetivo acolhimento que envolve tempo, maior disponibilidade para ver, ouvir e
informar o usuário. Os enfermeiros destacaram a necessidade do processo de educação continuada para
o aprimoramento de competências e habilidades técnicas (avaliação com classificação de risco) e
humanas (acolhimento) para cuidar. Entre as dificuldades mencionaram a falta de resolutividade do
serviço de urgência pré-hospitalar fixo (atenção básica), o que prejudica o encaminhamento resolutivo
para a rede básica de urgência (contra-referência). Os resultados sugerem que o protocolo trouxe
organização e definição do acesso ao serviço por nível de prioridade. No entanto, ainda são muitos os
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desafios para o acolhimento e a humanização do cuidar de pessoas que requerem atendimento de
urgência no âmbito hospitalar e pré-hospitalar.
Palavras-chave: Acolhimento, Humanização da assistência, Serviço hospitalar de emergência, Triagem.

Abstract: The growing demand and insufficiently structured health care network for emergency hospital
care has contributed to the overload of these services, making them one of the most problematic areas in
the Brazilian health system. A caring and welcoming triage protocol in the hospital emergency room,
stands out among the guidelines proposed in Brazilian public policies to address this issue. In this
context, we developed a qualitative case study aiming to describe the perception of patients and nurses
concerning to the triage of patients in the emergency room service in Goiânia, GO, Brazil. A total of 19
nurses and 21 patients participated in the study. Data were collected from November 2010 to April 2011
through participant observation and semi-structured interviews. The analysis and interpretation of data
revealed that the meanings held by the participants concerning to the implementation of a caring and
welcoming triage protocol were related to the transformation of the care model and to the limitations and
challenges faced in emergency care services. The participants mentioned that before this protocol was
implemented, the emergency service was characterized by long wait lines, overcrowding, disorganized
service flow, and deaths during waiting in lines. The delayed service, its poor problem-solving capacity,
lack of consistency with patient needs, and the presence of work overload were identified as factors that
created frustrations not only to the service users but also to the health professionals. Changes were
positively evaluated and were related to the service?s organization, priority treatment, the staff?s
efficiency and, consequently, improved quality of care. The limitations and challenges of this protocol
implementation are related to promote a caring and welcoming reception in a more respectful way at the
emergency room, which involves time, and a greater availability to see, listen, and inform users. The
nurses noted the need for continuing education to improve technical competencies (triage protocol) and
human skills (welcoming) to care. Among the difficulties mentioned were the lack of capability to problemsolving in ambulatory emergency care, which is hard for the professional during the triage protocol to
refer the patient to this service. The outcomes suggested that the protocol enabled the organization and
definition of access to the service according to levels of priority. There are, however, many challenges to
implementing a welcoming and humanized care provided to people who require emergency care in the
hospital and pre-hospital environments.
Key words: User Embracement, Humanization of Assistance, Emergency Service, Hospital, Triage.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Solange%20Maria%20Seixas%20Martins.pdf

Nº de Classificação: 18103
ARAÚJO, Thânia Maria Claudino de Oliveira. Perfil nosológico e sociodemográfico das crianças de
0-12 anos assistidas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás no período de
janeiro de 2007 a janeiro de 2010. 2012. p. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Pfrimer, Irmtraut Araci Hoffmann
Resumo: A atenção à saúde infantil é uma prioridade mundial, uma vez que a infância é um período
único de desenvolvimento das potencialidades humanas. Vários fatores podem estar associados à saúde
da criança. O objetivo do estudo foi descrever o perfil nosológico e sociodemográfico das crianças de 012 anos assistidas no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás, no período de três
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anos (janeiro de 2007 a janeiro de 2010). Trata-se de um estudo descritivo transversal. Foram analisados
501 prontuários de crianças de 0-12 anos, colhendo-se informações sobre o sexo, idade e procedência
da criança, o diagnóstico no momento do último comparecimento no HC, o número de comparecimentos,
o tipo de atendimento, além de dados sobre escolaridade, situação funcional e renda familiar dos pais
e/ou responsáveis. Foram realizadas análises estatísticas descritivas. Os resultados revelaram o
predomínio de crianças do sexo masculino, idade entre zero a cinco anos, residentes na cidade de
Goiânia e região metropolitana. Essa população de crianças estudada estava inserida em famílias de
baixo poder aquisitivo e a maioria dos pais das crianças eram trabalhadores autônomos e a maioria das
mães se encontravam desempregadas. Os pais e as mães tinham baixa escolaridade, porém havia
significativamente um maior número de mães com a mesma escolaridade do que a dos pais; enquanto
27,5% dos pais tinham ensino médio (completo ou incompleto), 41,0% das mães tinham esse nível de
escolaridade. Os diagnósticos que ocorreram com maior frequência foram os das doenças do aparelho
respiratório e dessas, a pneumonia prevaleceu sobre as demais (29,5%). O número médio de
comparecimentos foi de 5,2 vezes ou 1,7 atendimentos por criança, por ano. Internação foi o tipo de
atendimento mais frequente nessa população infantil. Conclui-se que as doenças respiratórias, em
especial a pneumonia, persistem entre as principais causas de adoecimento e de demanda de crianças
menores de cinco anos aos serviços de saúde.
Palavras-chave: Epidemiologia, Perfil de saúde, Saúde infantil.

Abstract: A worlwide priority is to pay attention to child health once childhood is a singular period for the
development of human being potentialities. Several factors may be associated to child health. The aim of
this study was to describe the nosologic and sociodemografic profile of assisted children from birthday to
12 years old at Hospital das Clínicas (HC) of Universidade Federal de Goias (UFG), Brazil, during three
years (from January-2007 to January 2010).This research is a descriptive transversal study. It was
analysed 501 handbook records of 0-12 years old children, taking information about sex, age and
parentage(origin) of the children, health diagnosis record in the last attendance at HC, number of
attendances, kind of health service, besides data regarding the school level, functional situation and
income of the parents or responsible. Descriptive and statistical analyses were presented as well. The
results have revealed that most children were of the masculine sex, aged from zero to five years old,
residents in Goiania and metropolitan area. This population of children was inserted in low-income families
and most their fathers were self-employed and mothers were unemployed. These fathers and mothers
had low school level, however, there were significantly a bigger number of mothers with the same school
level than the fathers; while 27,5% of the fathers had high school level (complete or uncomplete), 41,0%
of mothers had the same school level. The majority of diagnoses were respiratory system diseases while
pneumonia prevailed over other ones (29,5%). The average number of attendances was 5,2 times or 1,7
health service per child, per year. The highest frequency of health service for this children’s population
was hospital admission. In conclusion, respiratory system diseases and in particular pneumonia remains
as one of the main causes of illness and demand for children under five years to health care.
Key words: Child health, Epidemiology, Health Profile.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Thania%20Maria%20%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf

Nº de Classificação: 18114
NOGUEIRA, Aline de Resende. Perspectivas da Equipe de Enfermagem Sobre os Déficits de
Recursos Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares em um Serviço de Urgência Hospitalar.
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2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado (Doutorado em Enfermagem) - Pontifícia Universidade Católica
de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Vanderbergue, Luc Marcel Adhemar
Resumo: Perspectivas da Equipe de Enfermagem Sobre os Déficits de Recursos Materiais e
Equipamentos Médico-Hospitalares em um Serviço de Urgência Hospitalar.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, Percepção, Serviço de urgência.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18115
BATISTA, Glaucia Oliveira Abreu Batista. A Vivência do Estresse no Último Ano de um Curso de
Enfermagem. 2012. p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Multidisciplinar
Orientador: Vanderbergue, Luc Marcel Adhemar
Resumo: O universo da pesquisa consistia de duas turmas de enfermagem, no período matutino. Cada
turma era composta por aproximadamente sessenta acadêmicos. A faixa etária dos acadêmicos
compreende entre 21 e 30 anos, etapa da vida considerada como adulto jovem. Para a coleta dos dados,
foram realizadas entrevistas semi estruturadas, gravadas e transcritas. Neste trabalho, foi realizado um
estudo qualitativo, visando descrever a experiência pelos acadêmicos de enfermagem do último ano e,
ainda, como lidam com os desafios que encontram nesta fase. Participaram da pesquisa, 14 (quatorze)
estudantes; sendo 9 (nove) residentes no Município de Anápolis-Go, e 5 (cinco) nas cidades
circunvizinhas. Todos cursavam o último ano de graduação e estavam realizando o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).Para analise utilizou-se a de Gounded Theory ou teoria fundamentada nos
dados que foi escolhida para entender a vivência do acadêmico do ponto de vista dele, sem hipóteses
pré-estabelecidas por parte da pesquisadora. A categoria central que emergiu foi de um Malabarismo
Complexo, representado pelas tentativas complexas de, coordenar uma diversidade de atividades nunca
antes enfrentadas pelo acadêmico.É um esforço complexo que desafia a capacidade do acadêmico, que
tenta reorganizar sua vida para conseguir a formação. Qualificando o Malabarismo Complexo três
categorias temáticas foram construídas durante a análise: Desamparo, Desorganização do Tempo e
Emoções Tóxicas. Além desses emergiram três Categorias Contextuais: Fontes de estresse ( incluindo
as necessidades não atendidas e demandas interpessoais), Sinais de Estresse e Coping com o
Estresse.Durante o último período do curso, os discentes tentam refazer sua vida inteira para dar conta
de vários desafios. O estudo invoca a atenção das instituições para adotarem estratégias de ensino como
ferramentas a fim de proporcionar aos discentes, neste último período do curso, menos estresse.
Incentivando-os à atividades práticas preparatórias para o estágios e atividades cientificas ( que
antecipam o TCC) precoce, em que o docente tem um papel fundamental no relacionamento interpessoal
por criar um ambiente propício para a aprendizagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Estresse, Estudantes.

Abstract: They were between 21 and 30 years of age, and thus considered young adults. Data were
collected through semi-structured interviews that were recorded and transcribed verbatim for analysis A
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qualitative study was done in order to describe the experience of nursing students during the last year of
their course, and how they deal with the challenges they encounter in this period. Fourteen students
participated, including 9 women and 5 men. The data were collected through semi-structured interviews
that were recorded and transcribed for analysis. All of them were in the last year of the graduate program
and were involved in their final term research paper.. A grounded theory analysis was chosen in order to
understand the experience of the student from his or her point of view, without specific hypotheses from
the researcher. The central category that emerged was that of complex tightrope walking, signifying the
complicated efforts by which the students tried to manage a diversity of tasks and activities they had never
before experienced. During the final year of their academic training, the students try to reinvent their entire
way of life in order to stand up to a wide variety of challenges. The complexity of the demands they face
puts their capacities to the test in trying to reorganize their life in function of the goal of obtaining their
diploma. Three thematic categories were constructed during the analysis: Helplessness, Disorganization
of Time and Toxic Emotions. Besides these, three contextual categories emerged: Sources of Stress
(including unattended needs and interpersonal demands), Signals of Stress (physical symptoms and
problems with attention) and Coping with Stress (sacrifice and deprivation). The study calls for institutions
to pay attention to the complexity of what is demanded from these students and adopt teaching strategies
that cause less stress. Introducing practical training earlier in the program should prepare the students
better for the stressful practice activities during the final period and earlier initiation into scientific activities
should help prepare students for the dreaded final term research paper. Also, teachers and supervisors
can have an important role through the interpersonal relationship they develop with the students, and
which can contribute to creating an adequate learning environment.
Key words: Stress, Students, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/Gl%C3%A1ucia%20Oliveira%20Abreu%20Batista%20Meir
eles.pdf
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MASSAROLI, Aline. Educação permanente como ferramenta para o aprimoramento das práticas de
controle de infecção hospitalar. 2012. p. 133. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem-se em um problema de grande
relevância, que precisa ser constantemente trabalhado junto à equipe para que se consiga controlar a
sua incidência nas instituições de saúde. Em função da situação que havia se instalado, foi publicada
uma resolução que tornou obrigatórias a implantação e a permanência das Comissões de Controle de
Infecções Relacionadas à Saúde. Desde o início, uma das competências dessas comissões era a
capacitação dos profissionais de saúde, visando promover a prevenção e o controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde. A capacitação dos profissionais ainda é reconhecida como uma
atividade essencial na atuação dessas comissões. Em 2004, o governo federal, deparando-se com a
necessidade de desenvolver novas políticas visando à capacitação dos recursos humanos da área da
saúde para a consolidação do Sistema Único de Saúde, publica a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde, com o intuito de gerar condições favoráveis para a formação e desenvolvimento
dos recursos humanos para a saúde. Esta pesquisa teve o objetivo de conhecer como os Serviços de
Controle de Infecção Hospitalar de hospitais de médio e grande porte das Regiões de Saúde de
Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú têm desenvolvido a Educação Permanente com vistas a promover
a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Constituiu-se em uma pesquisa com abordagem
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qualitativa, do tipo exploratório descritivo. A coleta de dados se deu por meio de entrevista
semiestruturada com os profissionais médicos e enfermeiros das Comissões de Controle de Infecções
Relacionadas à Saúde(,) de hospitais de médio e grande porte das Regiões de Saúde de Blumenau,
Itajaí e Balneário Camboriú do Estado de Santa Catarina. Os dados foram analisados através da análise
de conteúdo, proposta por Bardin. A pesquisa seguiu os princípios da Resolução 196/96, sendo
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa
Catarina, aprovada pelo Parecer nº 2293/2012. Os resultados deste estudo evidenciaram que as
Comissões de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde têm buscado desenvolver a educação entre
os profissionais de saúde de suas instituições, ficando clara a importância que atribuem à educação para
o desenvolvimento de ações de prevenção e de controle das infecções. A estruturação desse processo
se dá por meio da elaboração de cronogramas anuais englobando os temas mais relevantes para a área
de controle e prevenção de infecções, participando dessa construção, na maioria das comissões, os
profissionais médico e enfermeiro, sendo por vezes envolvidos os demais profissionais.Observou-se,
ainda, que, na maioria das comissões, o profissional que desenvolve toda a parte educativa relacionada
ao controle de infecções no ambiente hospitalar é o enfermeiro, sendo que o médico que desenvolve as
atividades na Comissão se isenta desta responsabilidade junto à equipe de profissionais de saúde, bem
como da educação junto a seus colegas médicos. Destaca-se também a dificuldade encontrada por todos
os Serviços de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde em englobar e atingir os
médicos neste processo educativo visando à promoção do controle e da prevenção das infecções. Ao
investigar os meios utilizados para atingir este objetivo, encontram-se a utilização de aulas expositivas
utilizando apresentações em programas de slides, atividades práticas, dinâmicas de grupo, divulgação de
protocolos com rotinas assistenciais, visitas técnicas aos setores e unidades com retorno dos resultados
aos envolvidos, apontando as conformidades e inconformidades encontradas, bem como apresentando
sugestões para modificação da realidade local. Percebe-se que os processos educativos desenvolvidos
pelos Serviços de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde aproximam-se das
recomendações da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, quando tentam encontrar no
dia a dia dos profissionais os principais problemas e dificuldades, trabalhando-os com a equipe de saúde
por meio de atividades educativas. Entretanto, ainda há o predomínio da utilização de métodos
tradicionais de ensino aprendizagem, bem como uma carência do emprego de metodologias ativas e
problematizadoras nestes processos educacionais. Sendo necessário que os profissionais controladores
de infecção considerem inicialmente a necessidade sentida pelos profissionais de saúde e os coloquem
como corresponsáveis deste processo.
Palavras-chave: Controle de infecções, Educação continuada, Infecção hospitalar.

Abstract: Infections in connection with health care constitute a problem of high relevance that must be
constantly handled with the staff in order to control its incidence within health institutions. In view of the
installed status, a resolution has been published whereby the implantation and permanence of the Healthrelated Infections Control Commissions are obligatory. Since the beginning, one of these commissions´
competences was the qualification of health professionals with the purpose of promoting the prevention
and control of infections in connection with health care. The professionals´ qualification is still recognized
as an activity that is essential for the performance of these commissions. In 2004, considering the need of
developing new policies aimed at qualifying human resources from the health sector in order to
consolidate the Unique Health System, the Federal Government published the National Policy for Health
Permanent Education with the objective of generating the favorable conditions as to the education and
development of human resources for the health sector. This research had the objective of learning how
Hospital Infection Control Services of medium- and large-sized hospitals from the Health Regions of
Blumenau, Itajaí and Balneário Camboriú have developed the Permanent Education with the purpose of
promoting the prevention and control of hospital infections. It is a research with qualitative approach, of
the exploratory and descriptive type. The data collection was done by means of semi-structured interview
with physicians and nurses of the Health-related Infections Control Commissions of medium- and large-
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sized hospitals from the Health Regions of Blumenau, Itajaí and Balneário Camboriú of the State of Santa
Catarina. The data were analyzed by the content analysis as proposed by Bardin. The research followed
the principles of the Resolution 196/96, being submitted to the Committee of Ethics in Research with
Human Beings of the Federal University of Santa Catarina, approved by the Opinion no. 2293/2012. The
results of this study evidenced that the Health-related Infections Control Commissions have made efforts
in order to develop education among health professionals of their institutions as well as the importance
they assign to education for the development of actions in order to prevent and to control infections. The
structure of this process is organized from the elaboration of annual schedules that comprise the most
relevant issues for the field of infections control and prevention. Such construction counts on the
participation of physicians and nurses from most commissions and sometimes of other professionals as
well. It has also been noted that in most of the commissions, the nurse is the professional that develops all
educational program related to the infections control in the hospital environment. Meanwhile, the physician
who develops the activities in the Commission is exempted from such responsibility before health
professionals as well as regarding education before medical peers. It is also outstanding the difficulty
found by all the Health Care-related Infections Control Services in comprising and reaching the physicians
within this educational process with the purpose of promoting the control and prevention of infections.
Upon investigating the means utilized to reach this objective, there are expositive classes with
presentation of slides, practical activities, group dynamics, divulgation of protocols with care routines,
technical visits to the sectors and units with feedback of the results to the involved parties by pointing out
the conformities and non-conformities found as well as presenting suggestions to modify the local reality.
Key words: Continuous Education, Hospital Infection, Hospital Infection.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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BUENO, Alexandre de Assis. Temas relevantes da gestão participativa para o processo de trabalho
em enfermagem. 2012. p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Bernardes, Andrea
Resumo: A sociedade, em suas múltiplas dimensões, tem estado em constante construção de uma nova
realidade. Valores, ideias e paradigmas se alternam em “des” e “reconstrução” daquilo que a sustenta e
norteia. A reforma sanitária se torna um movimento específico, porém contextualizado num processo de
redemocratização política da sociedade brasileira. Esse movimento, além de representar uma luta
específica pelo modelo de atenção à saúde, também é parte de uma totalidade, uma vez que
consolidava, na saúde, os direitos democráticos debatidos por diversos setores da sociedade brasileira. A
busca por um novo desenho do cuidado da saúde pela sociedade se dá a partir dos princípios e diretrizes
fundamentais do Sistema Único de Saúde, uma vez que estes, além de garantir um novo modelo de
atenção,possibilitariam as bases para um modelo de gestão mais participativo que daria condições de
continuidade deste movimento. Nesse contexto, a enfermagem carece de um processo de atualização
em seus conceitos e arranjos. Precisa permitir que as transformações sociais colaborem na construção
do perfil profissional que se necessita para que se garanta a “continuidade” no processo natural de
mudanças das políticas públicas que requerem, dentre outras, “flexibilidade e criatividade” por parte dos
trabalhadores. Este estudo teve como objetivo analisar a Gestão Participativa, no contexto do Sistema
Único de Saúde, à luz das evidências científicas, visando a identificação de categorias relevantes na
construção do processo do trabalho em enfermagem. Para atender aos objetivos deste estudo, foi
realizado a revisão integrativa da literatura existente que proporcionou um aprofundamento no
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conhecimento dessa temática e deu condições para o desenvolvimento de um conceito próprio. A leitura
dos artigos selecionados seguiu a proposta da análise temática de conteúdo, segundo Minavo, e alguns
temas emergiram da leitura, de modo que eles representam alguns aspectos importantes do trabalho de
enfermagem no contexto da gestão participativa. Desta forma, identificou-se os seguintes temas nas
amostras selecionadas: Reorientação da Prática Assistencial, Sobrecarga de Trabalho, Gestão Ética,
Participação, Liderança, Administração de Conflitos, Qualificação Profissional, Formação Política e
Flexibilização das Relações. Conlui-se que a enfermagem necessita de uma reorientação sistemática de
seu processo de trabalho de modo que possa se alinhar com a política pública da Gestão Participativa e
alcançar os benefícios desta gestão no perfil de seus trabalhadores.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestão Participativa, Sistema Único de Saúde, Revisão Integrativa.

Abstract: The society, in its multiple dimensions, has been in constant construction of a new reality.
Values, ideas and paradigms alternate in "des" and "reconstruction" of what sustains and guides. The
Sanitary Reform becomes a particul ar movement, but contextualized in a process of political
democratization of Brazilian society. This movement represents a struggle for specific model of health
care and is also part of a totality, since consolidated in health, democratic rights debated by various
sectors of Brazilian society. The search for a new design of health care by society starts from the fundame
ntal principles and guidelines of the Unified Health System, since these, in addition to ensure a new model
of care, would allow the foundation for a more participatory management model which would enable the
continuation of this movement. In this context, nursing lacks a process to update its concepts and
arrangements and needs to allow social change to collaborate in building the profile that is needed to
ensure the "continuity" in the natural process of changing public policies that require, among other things,
"fle xibility and creativity" by wo rkers. This study aimed to analyze the participatory management in the
cont ext of the Unified Health System, in light of the scientific evidence for the identification of relevant
categories in the construction process of nursing work. To meet the objectives of this study, we performed
an integrative review of existing literature that provided a deeper knowle dge of thematic and gave
conditions for the development of a specific concept. The reading of the articles followed the proposal of
thematic content analysis, by Minayo, and some themes emerged from the reading, so that they represent
some important aspects of nursing work in the context of Participatory Management. Thus, we identified
the following themes in the selected samples: Reorientation of Care Practice, Work Overload, Ethics Ma
nagement, Participation, Leadership, Conflict Management, Professional Qualification, Political Education,
and Flexibilization of the Relations. It is concluded that nursing requires a systematic reorientation of their
work process, so that it can align itself with the public policy of participatory management and achieve the
benefits of this management in the profile of their workers.
Key words: Nursing, Unified Health System, Integrative Review, Participatory Management.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012121634/publico/ALEXANDREDEASSISBUENO.pdf
Nº de Classificação: 17587
PANOBIANCO, Carla Santa Maria Marciliano. Análise da satisfação profissional da equipe de
enfermagem em uma Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto. 2012. p. 96. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Prática, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
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Resumo: Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em uma Unidade Distrital de Saúde de
Ribeirão Preto-SP que teve como objetivo geral analisar a satisfação profissional das equipes de
enfermagem do Ambulatório de Especialidades e do Pronto-Atendimento (PA) e como objetivos
específicos: analisar o grau de importância dado a cada componente da satisfação profissional
(autonomia, interação, status profissional, requisitos do trabalho, normas organizacionais e remuneração)
para as equipes estudadas; analisar a satisfação profissional das equipes de enfermagem de uma
Unidade Distrital de Saúde, com base em seus componentes. A população do estudo foi constituída de
23 profissionais da equipe de enfermagem do Ambulatório (05 Enfermeiros,10 Técnicos de Enfermagem
e 08 Auxiliares de Enfermagem) e 20 profissionais da equipe de enfermagem do PA ( 06 Enfermeiros, 06
Técnicos de Enfermagem e 08 Auxiliares de Enfermagem). A coleta de dados foi realizada com a
utilização do instrumento Índice de Satisfação Profissional (ISP), constituído de 15 questões pareadas
que mediram a importância dos componentes de satisfação profissional para as equipes e uma escala
tipo Likert de 44 itens que mediram o nível de satisfação profissional. Os dados obtidos por meio do
questionário foram organizados, categorizados, codificados e digitalizados em planilha eletrônica do
Microsoft Office® Excel 2007, sob a forma de banco de dados, seguindo a técnica da dupla digitação.
Posteriormente foram processados no programa estatísticos Statistical Analisys System® (SAS) versão
9.1. A estatística descritiva foi utilizada para a caracterização e análise dos dados sociodemográficos das
equipes de enfermagem do Ambulatório e PA. O escore do ISP foi obtido segundo instruções específicas
fornecidas pela autora Stamps (1997b) no instrumento original e por Lino (1999), responsável pela
tradução para a língua portuguesa, adaptação e validação do mesmo. Os resultados mostraram
predominância do sexo feminino, sendo a média de idade de 45 anos no Ambulatório e 41 anos no PA.
Após a eliminação de seis itens da escala total identificados como inconsistentes, o coeficiente Alfa de
Cronbach indicou uma confiabilidade de 0,78 no Ambulatório, 0,66 no PA, demonstrando ser um
instrumento confiável. Quanto ao nível de importância atribuída aos componentes da satisfação
profissional, verificou-se que a equipe de enfermagem do Ambulatório considerou o componente
Interação como o mais importante, seguido dos componentes Status Profissional, Requisitos do Trabalho,
Normas Organizacionais, Remuneração e Autonomia. A equipe do PA considerou o componente
Interação também como o mais importante, seguido dos componentes Status Profissional, Normas
Organizacionais, Autonomia, Requisitos do Trabalho e Remuneração. Em relação ao nível de satisfação
profissional, verificou-se que a equipe de enfermagem do Ambulatório estava mais satisfeita com o
componente Interação, seguido dos componentes Autonomia, Remuneração, Requisitos do Trabalho,
Normas Organizacionais e Status Profissional. Já no PA estavam mais satisfeitos com o componente
Autonomia, seguido dos componentes Interação, Remuneração, Requisitos do Trabalho, Status
Profissional e Normas Organizacionais. Os valos de ISP encontrados foram 8,29 para o ambulatório e
7,64 para o PA, evidenciando a pouca satisfação no ambiente do trabalho.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Equipe de enfermagem, Satisfação no trabalho.

Abstract: This is a cross-sectional study conducted in a District Health Unit of Ribeirão Preto- SP, which
aimed to analyze the professional satisfaction of the nursing team of the Specialty Outpatient Clinic and
the Emergency Service (ES), with the specific aims: to analyze the degree of importance given to each
professional satisfaction component (autonomy, interaction, professional status, work requirements,
organizational policies and remuneration) by the teams studied; and to analyze the professional
satisfaction of the nursing teams of a District Health Unit, based on the components. The study population
consisted of 23 professionals of the Outpatient Clinic nursing team (05 Nurses, 10 Nursing Technicians
and 08 Auxiliary Nurses) and 20 professional of the ES nursing team (06 Nurses, 06 Nursing Technicians
and 08 Auxiliary Nurses). Data collection was performed using the Professional Satisfaction Index (PSI)
instrument, consisting of 15 paired questions that measure the importance of the professional satisfaction
components for the teams, and a Likert type scale of 44 items that measures the level of professional
satisfaction. The data obtained through the questionnaire were organized, categorized, coded and
digitalized into a Microsoft Excel® 2007 spreadsheet, in a database format, following the double entry
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technique. The statistical program Statistical Analysis System® (SAS) version 9.1 was subsequently used
to process the data. Descriptive statistics were used for the characterization and analysis of the socialdemographic data of the nursing teams of the Outpatient Clinic and the ES. The PSI score was obtained
following specific instructions provided by the author Stamps (1997b) in the original instrument, and by
Lino (1999), responsible for the Portuguese translation, adaptation and validation. The results showed a
predominance of females, with a mean age of 45 years in the Outpatient Clinic and 41 years in the ES.
After the elimination of six items from the total scale identified as inconsistent, the Cronbach's alpha
coefficient indicated a reliability of 0.78 in the Outpatient Clinic and 0.66 in the ES, demonstrating the
reliability of the instrument. Regarding the level of importance attached to the professional satisfaction
components, it was found that the nursing team of the Outpatient Clinic considered the Interaction
component to be the most important, followed by the Professional Status, Work Requirements,
Organizational Standards, Remuneration and Autonomy components. The team of the ES also considered
the Interaction component to be the most important, followed by the Professional Status, Organizational
Standards, Autonomy, Work Requirements and Remuneration components. Regarding the level of
professional satisfaction, it was found that the nursing team of the Outpatient Clinic was more satisfied
with the interaction component, followed by the Autonomy, Remuneration, Work Requirements,
Organizational Standards and Professional Status components. In the ES the team was more satisfied
with the Autonomy component, followed by the Interaction, Remuneration, Work Requirements,
Professional Status and Organizational Standards components. The PSI values found were 8.29 for the
outpatient clinic and 7.64 to for the ES, evidencing the low satisfaction in the work environment.
Key words: Job Satisfaction, Primary Healthcare, Nursing Team
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013144646/publico/CARLASANTAMARIAMARCILIANO.PDF
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de infecção: revisão sistemática de literatura. 2012. p. 128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: Pacientes queimados possuem alto risco de infecção e desenvolvimento de sepse relacionado
a diversos fatores, entre eles a presença de dispositivos invasivos, como
os cateteres venosos
indispensáveis para o tratamento desses pacientes. O objetivo desse estudo foi identificar e avaliar as
evidências disponíveis na literatura, por meio de revisão sistemática, sobre possível associação entre o
sítio de inserção do cateter venoso em pacientes queimados e o aumento da ocorrência de infecção
relacionada ao cateter. Analisaram-se as seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, CINAHL,
EMBASE, Web of Science e The Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores controlados e nãocontrolados adaptados para cada base de dados e, para a combinação desses, utilizou-se o operador
boleano AND. As buscas ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2011. Após leitura dos
títulos, resumos e textos na íntegra, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão previamente
definidos, selecionou-se nove estudos. Utilizou-se um roteiro elaborado e validado para coleta dos dados
e avaliação crítica dos estudos. A síntese dos dados ocorreu de forma descritiva. Os estudos foram
classificados segundo duas categorias temáticas: infecção relacionada ao cateter e inserção do cateter
através da queimadura ou em área próxima à queimadura; e infecção relacionada ao cateter e sítios
anatômicos de inserção do cateter venoso. Na primeira categoria, foram incluídos quatro estudos que
compararam a ocorrência de infecção relacionada ao cateter e a distância entre a área queimada e o sítio
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de inserção do cateter venoso. Classificaram-se todos os estudos como nível de evidência IV. Em dois
deles, os resultados mostraram diferenças não significantes das taxas de infecção. Em outros dois
estudos, os resultados mostraram diferenças significantes entre as taxas de infecção, sendo maiores
para os cateteres inseridos próximos ou através da lesão.
Na segunda categoria temática foram
incluídos cinco estudos. Em dois dos estudos (nível de evidência IV), os cateteres inseridos na veia
femoral apresentaram maiores taxas de sepse relacionada ao cateter. Em outro estudo (nível de
evidência IV), ao analisar pacientes adultos e pediátricos, maiores taxas de infecção estavam associadas
aos cateteres inseridos na veia subclávia; porém, na análise entre os pacientes pediátricos, maiores
taxas de infecção estavam associadas às inserções na femoral. Em outro estudo (nível IV), não foram
identificadas diferenças significantes nas taxas de infecção entre cateteres venosos centrais e cateteres
venosos centrais de inserção periférica. Esse tipo de cateter pode ser uma alternativa segura e efetiva
para pacientes queimados. O número limitado de estudos selecionados para essa revisão demonstra a
necessidade de realização de pesquisas científicas relacionadas ao tema. Na área da enfermagem,
investigações futuras sobre técnicas e coberturas para o curativo do sítio de inserção do cateter venoso
inserido próximo ou através da queimadura são fundamentais, já que muitas vezes a inserção nesse sítio
é inevitável. Novas tecnologias também devem ser avaliadas, como o CCIP, para que seu uso esteja
fundamentado cientificamente.
Palavras-chave: Cateter, Infecção, Infecções relacionadas a cateter, Queimaduras.

Abstract: Burn patients are at high risk of infection and development of sepsis related to several factors,
including the presence of invasive devices such as venous catheters needed to treat these patients. This
study aimed to identify and evaluate the evidence available in the literature through systematic review on
the possible association between the sites of venous catheter insertion in burn patients and the increasing
of occurrence of catheter-related infection. The following databases were analyzed: MEDLINE, LILACS,
CINAHL, EMBASE, Web of Science and The Cochrane Library. It was used controlled and uncontrolled
descriptors adapted for each database and, for combining them, the Boolean operator AND. The searches
occurred between October and December 2011. After reading the titles, abstracts and full texts, and
considering the inclusion and exclusion criteria previously defined, nine studies were selected. A script
developed and validated for data collection and critical evaluation of the studies was used. Descriptive
data synthesis was performed. Studies were classified according to two thematic categories: catheterrelated infection and catheter insertion through burn or near the burn area and catheter- related infection
and anatomical sites of venous catheter insertion. In the first category, four studies that compared the
occurrence of catheter-related infection and the distance between the burn area and the site of insertion of
the venous catheter were included. All studies were classified as evidence level IV. In two of them, the
results showed no significant differences in infection rates. In two other studies, the results showed
significant differences in infection rates, being higher for catheters inserted near or through the lesion. The
second thematic category included five studies. In two of the studies (evidence level IV), the catheters
inserted in the femoral vein had higher rates of catheter-related sepsis. In another study (evidence level
IV), when analyzing adult and pediatric patients, higher rates of infection were associated to the catheters
inserted into the subclavian vein; however, in the analysis among pediatric patients, higher rates of
infection were associated with femoral insertions. In another study (level IV), there were no significant
differences in infection rates between central venous catheters and central venous catheters peripherally
inserted. This type of catheter may be a safe and effective alternative for burn patients. The limited
number of studies selected for this review demonstrates the need to conduct scientific researches related
to the theme. In the nursing field, future researches on techniques and covers for the dressing of the site
of insertion of the venous catheter inserted near or through the burn are essential, as often the insertion in
this site is inevitable. New technologies should also be evaluated, such as CCIP, so that its use is
scientifically justified.
Key words: Infection, Burns Catheter, Catheter-Related Infections
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Nº de Classificação: 17589
PAULA, Cynthia Silva de. Trabalhadores de enfermagem em formação complementar: o processo de
(trans) formação de suas concepções sobre saúde mental e psiquiatria. 2012. p. 55. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Gonçalves, Marlene F. C
Resumo: Este estudo tem como objetivo identificar a concepção e interesse sobre saúde mental e
psiquiatria de alunos trabalhadores em enfermagem, ao início e ao final do curso de formação
complementar - Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, do Programa de Formação de
Profissionais de Nível Técnico para a Área da Saúde no Estado de São Paulo (TecSaúde). Foram
analisados, para fins de apreensão das concepções dos alunos sobre saúde mental e psiquiatria,
questionários já realizados no curso para fins pedagógicos, bem como foram realizadas, após a
conclusão do curso, entrevistas com os sujeitos, que foram transcritas e analisadas. Os dados foram
submetidos à análise de conteúdo de Bardin. A análise dos resultados aponta transformações das
concepções sobre saúde e doença mental. Observou-se também mudanças no interesse pela área de
psiquiatria e saúde mental, no olhar do que é “ser terapêutico”, além de ter aparecido o uso de termos
mais técnicos. Os resultados indicam que o curso técnico complementar dos trabalhadores da saúde
contribui para a formação de profissionais, propiciando mudanças nas concepções dos alunos, que
podem resultar num cuidado mais humano, ético e de qualidade.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Pessoal Técnico em Saúde, Formação de recursos
humanos, Psiquiatria, Saúde mental.

Abstract: This study aims to identify the conception and interest in pychiatry and mental health among
nursing working students at the beginning and the end of the complementary course named nursing
middle level technical course of the professional education program for technicallevel of the São Paulo
State health System (TecSaúde). Questionannaires previously applied in the graduation course for
teaching purpodes, aimed to understand the students' conceptons about mental health and psychiatry,
were analyzed. Interviews with the subjects, made at theend of the same course, were also transcribed
and analyzed. Data were analyzed through the contents of bardin. The results point transformations of the
conceptions of mental health and illness. We also observed changes in the professional interest in
psychiatry and mental health, in terms of' ser terapêutico', besides the use of more technical terms. The
results indicate that the complementary technical course of health workers contributes to the formation of
professionls, proving changes in the students' conceptions, which can result in a more humane, ethical
and of quality care.
Key words: Personal health technician, Psychiatry, Mental health, Nursing education, Training of human
resources.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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CORSI, Eliana Maria. Estresse laboral na equipe de enfermagem do setor de emergência de um
hospital no interior do estado de São Paulo e suas repercussões. 2012. p. 78. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: O doente e as práticas terapêuticas
Orientador: Luis, Margarita Antônia Villar
Resumo: Segundo a literatura os hospitais de emergência sofrem, mais do que outras unidades, os
efeitos da falta de investimento no sistema público de saúde e de sua crise de governabilidade. O
estresse tem despontado como fator desencadeante de doenças ocupacionais, prejudicando todos os
atores envolvidos na assistência à saúde, pensando nisso, decidimos realizar uma pesquisa quantitativa
e descritiva, realizada como estudo de caso em um hospital estadual no interior de São Paulo que atende
Urgências Clínicas e Psiquiátricas, com o objetivo principal de: identificar possíveis causas do estresse
entre trabalhadores de enfermagem das alas de emergência e comparar os estressores da Sala de
Urgência (S.U.) e Emergências Psiquiátricas (P.Q.U.). O referencial teórico utilizado é o de Robert
Karasek sobre demanda-controle de estresse. Na metodologia utilizamos a observação de campo, e
após, aplicamos o instrumento Job Content Questionnaire. Encontramos Alpha de Conbrach negativo
para três dimensões: DA (Autoridade decisória), PsD (Demanda psicológica) e JI (Insegurança no
trabalho), e relacionamos isso com a inadequação transcultural da tradução da escala para a realidade
brasileira, principalmente no que tange a estabilidade empregatícia. Na comparação entre os setores
observamos que o setor S.U. apresentou escores mais altos para PsD (Demanda psicológica), PhD
(Demanda física), CT (Controle no trabalho) e SD (Uso de habilidade). O Suporte Social foi maior para o
setor P.Q.U. Concluímos que são necessários novos estudos com o mesmo objetivo para comparações e
ainda sugerimos uma revisão da tradução da escala para o português com adequação a nossa realidade
empregatícia.
Palavras-chave: Enfermagem, Esgotamento profissional, Emergências

Abstract: According to the literature the emergency hospitals suffer more than other units, the effects of
lack of investment in the public health system and its governability crisis. Stress has emerged as a
triggering factor of occupational diseases, affecting all stakeholders in health care, thinking about it, we
decided to perform a quantitative and descriptive study, conducted as a case study in a state hospital in
São Paulo that meets Emergency Clinics Psychiatric and with the main objective to: identify possible
causes of stress among nursing staff in wards, emergency and compare the stressors Room (ER) and
Psychiatric Emergencies (PQU). The theoretical framework used is that of Robert Karasek demandcontrol over stress. Methodology used the field observation, and after we apply the instrument Job
Content Questionnaire. Alpha Conbrach found negative for three dimensions: DA (Decision authority),
PSD (Psychological demand) and JI (Job insecurity), and relate this to the inadequacy of cross-cultural
translation of the scale for the Brazilian reality, especially regarding the stability employment. Comparing
the sectors noted that the sector SU showed higher scores for PSD (Psychological demand), PhD
(Physical demand), CT (Job control) and SD (Use skill). Social Support was highest for the sector P.Q.U..
We conclude that further studies are needed with the same goal for comparisons and further suggest a
revision of the scale of the translation into Portuguese with our reality employment suitability.
Key words: Burnout, Emergencies, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-17042013152013/pt-br.php
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SANTOS, Emanuella Barros dos. Estresse percebido dos idosos após o acidente vascular cerebral.
2012. p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Rodrigues, Rosalina Aparecida Partezani
Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de morbimortalidade no mundo, sendo
prevalente entre a população idosa. Sofrer AVC é um episódio inesperado com alto potencial para ser
vivenciado como estressante, uma vez que representa ameaça ao controle pessoal. Os objetivos do
estudo foram caracterizar os idosos com AVC, avaliar o déficit neurológico, a independência funcional, os
sintomas depressivos e o estresse percebido deles, assim como a relação entre o déficit neurológico, a
independência funcional, sintomas depressivos e o estresse percebido. Trata-se de um estudo analítico e
transversal dos idosos com diagnóstico médico de primeiro evento de AVC, atendidos na Unidade de
Emergência do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Roteiro estruturado para caracterização dos
idosos, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de AVC do National Institutes Health (NIHSS),
Medida da Independência Funcional (MIF), Escala de Depressão Geriátrica (EGD) e Escala de Estresse
Percebido (EEP). A técnica de estatística descritiva foi utilizada para todas as variáveis, incluindo a
medida de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão), para variáveis
quantitativas; análise univariada (tabelas de frequência) e bivariada (tabelas de contingência), para
variáveis qualitativas. As médias das variáveis categóricas foram analisadas pelo T de Student para
comparação entre dois grupos. Já a comparação das médias de mais de dois grupos foi realizada por
meio da ANOVA e teste de Bonferroni (post-hoc). A regressão linear múltipla foi utilizada para ajustar as
associações entre a variável resposta e as variáveis exploratórias. Do total de 90 idosos com diagnóstico
do primeiro AVC, que se caracterizaram pela média de 71,2 anos, 56,7% eram do sexo masculino, 53,3%
casados, 55,6% estudaram de 1 a 4 anos, 56,7% com restrição da participação nas atividades, 50% com
cuidador familiar, 92,2% com AVC isquêmico, 68,7% com AVC leve, 56,7% com 2 ou 3 comorbidades,
70% com independência modifica ou completa, 26,7% com sintomas depressivos. A média do escore da
Escala de Estresse Percebido foi de 14,04 (8,5) [IC 95%: 12,2 - 15,83]. Maior estresse percebido estava
associado à presença do cuidador (p < 0,001), a restrição da participação das atividades após AVC (p <
0,001), maior gravidade do AVC (p < 0,001), maior dependência funcional (p < 0,001) e com maior
número de sintomas depressivos (p < 0,001). No modelo da regressão linear múltipla, as variáveis
presença do cuidador, independência funcional e sintomas depressivos explicaram 63% da variação do
escore da escala de estresse, o que foi significante (F3;86 = 51,48; p < 0,001). Os idosos após o AVC
parecem vivenciar o retorno para casa de forma estressante, sendo a percepção do estresse influenciada
pela dependência funcional e sintomas depressivos apresentados por eles. Estudos longitudinais devem
ser conduzidos a fim de identificar os preditores de estresse. Além disso, estudos qualitativos podem
aprofundar a análise para a compreensão e significado do estresse vivenciado pelos idosos no retorno
para casa após a alta hospitalar.
Palavras-chave: acidente vascular cerebral, Comunidade, Enfermagem geriátrica, Estresse psicológico,
Idoso.

Abstract: Stroke is the main cause of morbidity and mortality around the world, and is prevalent in the
elderly population. Being a stroke victim is an unexpected episode with great potential to be experienced
as a stressful event, as it represents a threat to personal control. The study aims were to characterize
elderly stroke victims, to assess their neurological deficit, functional independence, depressive symptoms
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and perceived stress. An analytic and cross-sectional study was developed among elderly patients
medically diagnosed with a first stroke episode and attended at the Emergency Unit of the University of
São Paulo at Ribeirão Preto Medical School Hospital das Clínicas. The following instruments were used:
Structured script to characterize the elderly, Mini-Mental State Examination (MMSE), National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS), Functional Independence Measure (FIM), Geriatric Depression Scale (GDS)
and Perceived Stress Scale (PSS). Descriptive statistics were applied to all variables, including central
trend (mean and median) and dispersion (standard deviation) for quantitative variables; and univariate
(frequency tables) and bivariate analyses (contingency tables) for qualitative variables. Student's t-test to
compare two groups was used to analyze the means of the categorical variables. To compare the means
of more than two groups, ANOVA and Bonferroni's test (post-hoc) were used. Multiple linear regression
served to adjust associations between the response variable and the exploratory variables. The 90 elderly
diagnosed with a first stroke episode were characterized as follows: mean age 71.2 years, 56.7% were
male, 53.3% married, 55.6% between 1 and 4 years of education, 56.7% with restricted participation in
activities, 50% with family caregiver, 92.2% with ischemic stroke, 68.7% with mild stroke, 56.7% with two
or three comorbidities, 70% with modified or complete independence, 26.7% with depressive symptoms.
The mean score on the Perceived Stress Scale was 14.04 (8.5) [95% CI: 12.2 - 15.83]. Higher levels of
perceived stress were associated with the presence of a caregiver (p < 0.001), restricted participation in
activities after the stroke (p < 0.001), more severe stroke (p < 0.001), greater functional dependence (p <
0.001) and a higher number of depressive symptoms (p < 0.001). In the multiple linear regression model,
the variables presence of the caregiver, functional independence and depressive symptoms explained
63% of the variation in the stress scale score, which was significant (F3;86 = 51.48; p < 0.001). After the
stroke, the elderly seemed to experience their return home as stressful, and the perceived stress was
influenced by their functional dependence and depressive symptoms. Longitudinal studies are needed to
identify stress predictors. In addition, qualitative studies can deepen the analysis in order to understand
and grasp the meaning of the stress elderly patients experience when they return home after discharge.
Key words: Community, Geriatric nursing, Psychological
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013161313/publico/EMANUELLABARROSDOSSANTOS.PDF
Nº de Classificação: 17594
OLIVEIRA, Fabiane Cristina Santos de. Os sentidos do cuidado espiritual atríbuidos pelas
enfermeiras na oncologia. 2012. p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os sentidos do cuidado espiritual atribuídos
pelas enfermeiras na oncologia pediátrica, por meio da análise etnográfica interpretativa. Apoiou-se no
referencial teórico da antropologia interpretativa de Clifford Geertz. Foi uma pesquisa com abordagem
metodológica qualitativa, realizada em um hospital-escola, situado no interior paulista e referência para
atendimento oncológico infanto-juvenil. Participaram do estudo nove enfermeiras que atuavam no setor
de oncopediatria. Após a aprovação do estudo por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos, os dados foram coletados por meio de observação participante e entrevista semiestruturada
audiogravadas, complementadas pelo diário de campo, entre julho de 2011 e abril de 2012. Os dados
foram analisados, seguindo-se os pressupostos da análise temática indutiva. Foram identificados
códigos, os quais, posteriormente, serviram de guia para as unidades de sentidos. Da análise realizada, a
partir dos textos produzidos, emergiram três unidades de sentidos: do conhecimento ao desafio para a
prática clínica; agindo no momento certo: o cuidado espiritual no cotidiano da enfermeira na oncologia
pediátrica; o cuidado em dose dupla: benefícios e superação. A primeira unidade de sentido do
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conhecimento ao desafio para a prática clínica revelou as tentativas das enfermeiras para expressar o
conhecimento sobre o cuidado espiritual na oncologia pediátrica. A subjetividade e a complexidade, que
são próprias desse cuidado, foram lembradas pelas enfermeiras. O cuidado espiritual na oncologia
pediátrica apresentou-se articulado e indissociável da religião, da fé e da espiritualidade e difícil de ser
identificado em suas particularidades, por não possuir fronteiras claras que delimitam o seu alcance. Esse
cuidado, na visão das enfermeiras, não apresenta uma definição única; ele foi valorizado pelas
informantes com influência da cultura do câncer a partir de dor e sofrimento. A segunda unidade de
sentido discorreu sobre a necessidade de as enfermeiras conhecerem elementos culturais que são
valorizados e que norteiam o pensar e o agir dos familiares, de modo a orientarem o cuidado espiritual.
As participantes preocuparam-se também com o cuidar de si e com o fortalecimento de suas crenças
para melhor compreensão do seu trabalho na oncologia pediátrica. Esse tema apresenta, também, como
o cuidado espiritual é oferecido pelas enfermeiras, identificando situações do seu cotidiano que indicam o
momento em que o cuidado espiritual deve ser oferecido. A terceira unidade versa sobre o benefício
mútuo de prestar o cuidado espiritual. Ao mesmo tempo em que as enfermeiras atendem às
necessidades espirituais da sua clientela, elas se confortam por meio do apoio promovido por esse
cuidado. Para concretizar o cuidado espiritual, as enfermeiras superam a insegurança, a falta de
habilidades e o sofrimento inerente ao câncer. Finalizando, o estudo possibilitou apreender que os
sentidos do cuidado espiritual atribuídos pelas enfermeiras na oncologia pediátrica mostram que esse
cuidado é realizado de forma assistemática e não prescritiva, e que é oferecido em situações eleitas e
valorizadas socialmente pelo grupo somente a uma parcela da população atendida na oncologia
pediátrica. Esse conhecimento demonstra o esforço das enfermeiras para incorporar o cuidado espiritual
na assistência de enfermagem, valorizando o cuidado integral.
Palavras-chave: Neoplasias, Criança, Espiritualidade, Religião, Cuidados de enfermagem.

Abstract: This qualitative study aimed to analyze the meanings of spiritual care given by nurses in
pediatric oncology, through interpretive ethnographic analysis. Clifford Geertz's interpretive anthropology
was used as theoretical framework. The research was conducted in a teaching hospital which is reference
to cancer care for children and adolescents, located in the interior of the state of São Paulo. Participants
were nine nurses who worked in the oncopediatrics ward. After the approval of the study by the
Committee on Research Ethics on Human Beings, data were collected through participant observation
and audio taped semi-structured interviews, supplemented by field diary, between July 2011 and April
2012. Data were analyzed using inductive thematic analysis. Codes were identified and subsequently
served as a guide for the units of meanings. Three units of meanings emerged from the analysis of the
texts produced: from knowledge to the challenge for clinical practice; acting at the right time: spiritual care
in the daily life of nurses in pediatric oncology; double care: benefits and overcoming. From knowledge to
the challenge for clinical practice revealed attempts of nurses to express knowledge about spiritual care in
pediatric oncology. Subjectivity and complexity, which are characteristic of this care, were reported by
nurses. Spiritual care in pediatric oncology was presented as articulated and inseparable from religion,
faith and spirituality and difficult to be identified in its peculiarities, as there are no clear boundaries
defining its range. This care, according to nurses, does not have a single definition; it was valued by
participants due to the influence of the culture of cancer as pain and suffering. The second unit of meaning
addressed the need for nurses to know cultural elements that are valued and that guide family's thinking
and acting, as to guide spiritual care. Participants were also concerned about taking care of themselves
and strengthening their beliefs for a better understanding of their work in pediatric oncology. This theme
also presents how spiritual care is offered by nurses, identifying situations of everyday life that indicate the
moment in which spiritual care should be offered. The third unit deals with the mutual benefit of providing
spiritual care. At the same time that nurses meet their clientele's spiritual needs, they comfort themselves
through the support given by this care. In order to provide spiritual care, nurses overcome insecurity, lack
of skills and the suffering inherent to cancer. The study made it possible to understand that the senses of
spiritual care given by nurses in pediatric oncology show that this care is provided in an unsystematic and
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non-prescriptive way, and is offered in situations elected and socially valued by the group to only a portion
of the population who receives care in pediatric oncology. This knowledge demonstrates the efforts of
nurses to incorporate spiritual care in nursing care, enhancing comprehensive care.
Key words: Adolescent, Spirituality, Child, Culture, Neoplasms, Nursing care, Religion.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013100322/publico/FABIANECRISTINASANTOSDEOLIVEIRA.PDF
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SANTOS, Ariana Elite dos. Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de
esquizofrenia. 2012. p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: Poucos são os dados epidemiológicos sobre as alterações da comunicação em serviços de
saúde mental. Porém, através de experiências clínicas e de estudos realizados em instituições
psiquiátricas, foram observadas em indivíduos com diagnóstico de transtornos mentais, principalmente de
esquizofrenia, variações dos aspectos comunicativos, sendo a linguagem o componente mais afetado.
Nestes indivíduos, o relacionamento e a vida em sociedade estão prejudicados, e essas questões estão
intimamente ligadas aos processos de comunicação. Então, conhecer e avaliar seus comportamentos
comunicativos permite desenvolver metodologias assistenciais adequadas, principalmente para os que
utilizam serviços de saúde mental, na busca da reabilitação psicossocial. O tipo de estudo é descritivo
exploratório, realizado em um Núcleo de Saúde Mental (NSM) localizado em uma cidade do interior do
estado de São Paulo, Brasil, e teve como principal objetivo descrever o comportamento comunicativo de
indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. A amostra foi constituída por 50 indivíduos com o referido
diagnóstico, usuários do NSM, com faixa etária entre 19 e 75 anos e com, no mínimo, dois anos de
escolaridade. Primeiramente, foi realizado um levantamento nos prontuários desses indivíduos no NSM,
extraindo-se os dados pessoais e o subtipo de esquizofrenia. Posteriormente, para a avaliação, foi
utilizada a Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação – Bateria MAC, constituída por 14 tarefas que
avaliam os aspectos discursivo, pragmático-inferencial, léxico-semântico e prosódico da linguagem. A
análise foi realizada por meio de estatística simples descritiva utilizando-se o Programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) 16.0, e, relacionou-se também, as informações extraídas dos
prontuários relativas aos dados pessoais dos participantes, possibilitando, desta forma, uma relação entre
os dados obtidos através da Bateria MAC e as características dos usuários. Os resultados mostraram que
a maior parte da amostra era do sexo masculino, com baixa escolaridade, praticante do catolicismo e
com esquizofrenia do subtipo paranoide. Todas as tarefas avaliadas apresentaram uma porcentagem
considerável de alterações, porém as maiores alterações, ocorreram nas tarefas de evocação lexical com
critério semântico, atos de fala indiretos, discurso conversacional e discurso narrativo, e, as menores
alterações, ocorreram nos componentes prosódicos no nível de compreensão, destacando-se que, o
nível da produção nos aspectos lingüísticos e emocionais da prosódia, também apresentou alteração
considerável, permitindo a conclusão de que o comportamento comunicativo de indivíduos com
diagnóstico de esquizofrenia é desviante em todos os aspectos da linguagem. Os aspectos mais
prejudicados foram o discurso e a pragmática, que não devem ser relacionados unicamente aos aspectos
lingüísticos, mas também às características de alteração do pensamento e da cognição, além do
embotamento afetivo e das questões sociais envolvidas nesse transtorno. Através deste estudo foi
possível compreender que não existem características únicas para descrever o comportamento
comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, sendo importante valorizar o contexto
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social, cultural e econômico destes indivíduos. Criar possibilidades comunicativas para envolvê-los na
sociedade certamente contribui de maneira significativa na sua assistência e na formulação de programas
de intervenção, tarefa esta, própria do fonoaudiólogo.
Palavras-chave: Comunicação, Esquizofrenia, Fonoaudiologia, Saúde mental.

Abstract: The epidemiological database regarding changes in the communicative behavior available in
mental health systems is really low. However, by means of clinical experiments and studies conducted in
psychiatric institutions, it was noted that individuals with a diagnosis of mental disorder, mainly
schizophrenia, had disturbances regarding their communicative skills, in which the language was the most
affected subject. the most damaged aspects were the speech and the pragmatics, which should not be
entirely related to the linguistic aspects, but also to the disturbance related to the their thoughts and
cognition, and also the affective dullness and the social matters related to this disease. throughout this
study it was possible to understand that there are no special aspects to describe the communicative
behavior of individuals with a diagnosis of schizophrenia, as it is important to take into account the social,
the culturtal and the economic context of those individuals. Coming up with communicative possibities to
involve those individuals in society certainly contributes in a significative way in aiding them and in the
creation of intervention programs. This task belongs to speech Therapists.
Key words: Communication, Schizophrenia, Mental health
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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PEREIRA, Ana Paula. Governança em higiene e limpeza hospitalar: implicações para o trabalho de
enfermagem. 2012. p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde de enfermagem
Orientador: Chaves, Lucieli Dias Pedreschi
Resumo: A governança na hotelaria hospitalar, atualmente, tem se mostrado como tendência.
Considerando, na atualidade, a realidade dos serviços e as perspectivas sobre a implantação do serviço
de governança hospitalar, voltada para a melhoria no processo de gestão, constata- se que ainda são
incipientes as publicações científicas sobre a temática. A interface entre o serviço de governança em
higiene e limpeza e o trabalho da equipe de enfermagem justificou a investigação das implicações da
implantação do serviço de governança em higiene e limpeza, para o trabalho da equipe de enfermagem.
O objetivo deste estudo foi caracterizar a implantação do serviço de governança em higiene e limpeza de
unidade, em um hospital público, e as implicações positivas e negativas para o trabalho de enfermagem.
Trata-se de pesquisa exploratória, realizada em hospital de ensino, nas enfermarias de clínica médica,
pesquisa essa desenvolvida em duas fases, a primeira com o levantamento documental que possibilitou a
análise sobre a dificuldade de reposição do quadro de pessoal e os fatos cronológicos do processo de
implantação da governança. A segunda, um estudo de caso descritivo, adotou-se a Técnica do Incidente
Crítico como norteadora dos procedimentos metodológicos, realizada com 11 enfermeiros, 28 auxiliares e
dois técnicos de enfermagem. Os resultados foram agrupados em 82 incidentes críticos extraídos dos
relatos. A análise dos dados constou da identificação e do agrupamento de 146 comportamentos,
“demonstrar desconhecimento sobre o controle de infecção” (13%) obteve a maior frequência negativa.
Foram extraídas e agrupadas 166 consequências. As referências negativas redundaram em aspectos
que influenciam a qualidade da assistência prestada ao paciente, ou seja, aspectos relativos à supervisão
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e à padronização do trabalho da equipe de governança em higiene e limpeza de unidade, que podem
comprometer a assistência ao paciente. As referências positivas dizem respeito ao âmbito operacional,
como agilidade na admissão de pacientes na unidade, que tem implicação no trabalho de enfermagem.
Os resultados permitem entender a implantação do serviço de governança em higiene e limpeza
hospitalar como possibilidade de reposição do quadro de recursos humanos, mas é presente o desafio de
se avançar nesse processo no tocante à qualificação de pessoal para o trabalho em governança em
higiene e limpeza, supervisão e interação com a equipe de enfermagem.
Palavras-chave: Administração hospitalar, Enfermagem, Organização e administração.

Abstract: Governance in hospital hotel services is a current trend. Considering the current reality of
services and perspectives on the implementation of hospital governance service aimed at improving the
management process, there are still few scientific publications on the subject. The interface between the
service of governance in hygiene and housekeeping and the work of the nursing team justified the study of
the implications of implementing the service of governance in hygiene and housekeeping to the work of
the nursing team. This study aimed to characterize the implementation of the service of governance in
hygiene and housekeeping of a unit in a public hospital and the positive and negative implications for
nursing work. This exploratory research was carried out in a teaching hospital, in the wards of clinical
medicine, and was developed in two phases, the first using documentary survey that allowed the analysis
of the difficulty to replace the staff and the chronological facts of the process of implementing the
governance. The second was a descriptive case study, and the Critical Incident Technique was adopted to
guide the methodological procedures, performed with 11 nurses, 28 nursing auxiliaries and two nursing
technicians. Results were grouped into 82 critical incidents drawn from the reports. Data analysis
consisted of identifying and grouping 146 behaviors, "demonstrate ignorance on infection control" (13%)
had the highest negative frequency. In total, 166 consequences were extracted and grouped, negative
references resulted in factors that influence the quality of care provided to patients, that is, aspects related
to the supervision and standardization of the work of the unit's team of governance in hygiene and
housekeeping, which can interfere in care to patient. Positive references were related to the operational
area such as the agility in the admission of patients to the unit, which has implications for the nursing
work. Results allows to understand the implementation of the service of governance in hospital hygiene
and housekeeping as a possibility to replace the human resources workforce, but it still is a challenge to
advance in this process regarding the qualification of personnel to work on governance in hygiene and
housekeeping, supervision and interaction with the nursing team.
Key words: Hospital Administration, Nursing, Organization and Administration
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013133131/publico/ANAPAULAPEREIRA.PDF
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(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Álcool e outras drogas
Orientador: Luis, Margarita Antonia Villar
Resumo: O olhar para uma população específica, crianças/adolescentes, em uso/abuso de álcool e
outras substâncias psicoativas foi o enredo desse trabalho. Partiu-se a priori da investigação de 38 casos
de adolescentes que deram entrada no Pronto Atendimento Municipal (PAM) e foi-se construindo o
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caminho percorrido pela amostra dentro das possibilidades de atendimento em Taquaritinga-SP, este
município do interior paulista pertencente à regional de Araraquara que tem como estrutura uma rede de
serviços de saúde mental especializados: um ambulatório infantil (ASMi) e um centro de atenção
psicossocial infantil (CAPSi). Identificou-se que não se tratava de uma questão simples, mas complexa
com muitas facetas, vindo em direção às perspectivas de Morin que confrontam teorias e idéias sem
preconceitos. Esse trabalho usa o estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa e
teve por objetivo identificar o percurso de crianças/adolescentes usuários de álcool e outras substâncias
psicoativas, além de verificar se o Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) do município se faria
presente como estratégia de tratamento prevista no Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao
Tratamento e Prevenção de Álcool e outras Drogas (PEAD 2009-2011). A análise resultante desse
estudo revelou que os serviços prestam acolhimento a população adscrita por várias portas de entrada,
mesmo não tendo um programa para tratamento. Mostra também que o trabalho tem a necessidade de
ser realizado em conjunto, ser articulado em rede e que sua concretização é um desafio. Com a
inexistência de respostas prontas, alerta-se para a necessidade da busca de novas reflexões e
construções a respeito do tratamento de crianças/adolescentes usuários de substâncias psicoativas.
Palavras-chave: Adolescentes, Criancas, Drogas Psicoativas.

Abstract: The look for a specific population, children/adolescents, in the use/abuse of alcohol and other
psychoactive substances was the scenario of this work. The starting point was the investigation of 38
cases of adolescents who were admitted to the Municipal Emergency Care (PAM) and has been built the
road traveled by the sample within the possibilities of service in Taquaritinga-SP, this city in the interior
belonging to regional Araraquara which has as structure network of specialist mental health services: a
childhood ambulatory (ASMi) and a psychosocial care center for children (CAPSi). It was found that this
was not a simple matter, but with many complex facets, coming towards the Morin´s prospects which
confront theories and ideas without prejudice. This work uses the descriptive exploratory study of
quantitative and qualitative approach and aimed to identify the route of children/adolescents who use
alcohol and other psychoactive substances, besides to checking if the Psychosocial Care Center child
(CAPSi) of the city would be present as treatment strategy referred on the Emergency Plan for Expansion
of Access to Treatment and Prevention of Alcohol and other Drugs (PEAD 2009-2011). The resulting
analysis of this study revealed that the hosting services are provided to enrolled population by various
ports of entry, while not having a program for treatment. It also shows that the work has needed to be
done together, to be articulated in the network and that its implementation is a challenge. With the lack of
ready answers, it is cautioned to the need to search for new ideas and constructions concerning the
treatment of children/ adolescents users of psychoactive substances.
Key words: Psychoactive Drugs, Adolescents, Children
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012013103803/publico/RUNETEAPARECIDAGRATIERE.PDF
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Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
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Resumo: Pesquisas têm demonstrado a relação entre a atuação profissional em diversos setores com a
incidência de estresse, identificando agentes estressores e mensurando atividades com maior
prevalência de desenvolvimento de sintomas característicos dessa doença. Profissões que envolvem
cuidado e/ou tutela de pessoas, como profissionais de saúde, professores e agentes prisionais, entre
outras, estão entre as que apresentam maiores estatísticas de incidência de estresse. Este trabalho
objetivou verificar a incidência de estresse e estratégias de enfrentamento (coping) em educadores
sociais, profissionais que trabalham com adolescentes privados de liberdade pela prática de atos
infracionais. Participaram 22 trabalhadores de um Centro de Socioeducação do Estado do Paraná, todos
do sexo masculino e com idade entre 26 e 48 anos. Os instrumentos utilizados para coleta de dados
foram: Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), Inventário de Estratégias de Coping de Folkman
e Lazarus (IECFL), adaptação de Savóia (1996), e entrevista semiestrutura. Os inventários foram
analisados por meio de estatística descritiva e as entrevistas utilizando o método de análise temática. Os
resultados do ISSL apontaram elevado percentual (59%) de incidência de sintomas de estresse entre os
participantes; os domínios do IECFL com maior frequência foram resolução de problemas, aceitação de
responsabilidade e suporte social, e as menores frequências corresponderam aos domínios afastamento
e confronto. A análise temática identificou um conjunto de categorias: exercício profissional e seus
agentes estressores, como excesso de atribuições, a dupla responsabilidade de ressocializar e zelar pela
segurança institucional, os conflitos nas relações entre servidores e com a instituição e a falta de
perspectivas futuras no desempenho da função; relação institucional e os sentimentos de abandono e
não desvalorização sentidos pelo grupo; percepção do processo de adoecimento, com identificação de
sintomas de estresse; e estratégias de coping, com reconhecimento de ações de enfrentamento ao
processo de estresse. Os resultados poderão contribuir para orientar intervenções de combate à
incidência de estresse entre os servidores, com ações curativas e preventivas, além de possibilitar um
reordenamento de questões institucionais aqui identificadas com agentes estressores, contribuindo para
otimização dos recursos humanos e alcance de maior excelência na realização do trabalho.
Palavras-chave: Adolescentes, Coping, Educadores sociais, Estresse.

Abstract: Researches have showed a relation between professional activities in different sectors and
incidence of stress, identifying stressors and measuring activities with higher prevalence of developing
characteristics symptoms of this disease. Professions involving people care and/or guardianship, as
health professionals, teachers and custody agents, and others, are among those that present higher
statistics of stress. This work aimed at verifying the incidence of stress and coping strategies of social
educators, professionals who work with adolescents in custody due criminal offences. 22 workers of a
Centre of Alternative Measures of Parana State took place in research, all male aging between 26 and 48
years old. We used Lipp Stress Symptoms Inventory (ISSL), Folkman and Lazarus Coping Strategies
Inventory (IECFL) and semi structured interview. The inventories were analyzed by descriptive statistics
and interviews by thematic analysis method. Results of ISSL showed high percentage (59%) of stress
symptoms incidence among participants; IECFL domains with high frequency were problem solving,
acceptance of responsibility and social support, and low frequencies matched withdrawal and
confrontation domains. Thematic analisys identified a set of categories: professional activities and its
stressors, as excess of attributions, double responsibility on resocialize and ensure institutional safety,
conflicts on public servants and institution relations and lack of future perspectives on job; institutional
relationship and abandonment feelings and non-devaluation felt by the group; sickness process
perception, with identification of stress symptoms; and coping strategies, with coping actions recognition
on stress process. Results could contribute to guide interventions reducing the incidences of stress among
servants, with healing and preventive actions, further on possible institutional issues reordering
considering identified stressors, contributing to optimize human resources and higher excellence on job
activities.
Key words: Stress, Alternative measures centers, Coping, Custody officers
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CAPELLINI, Verusca Kelly. Exposição, avaliação e manejo da dor aguda do recém-nascido em
unidades neonatais de um hospital estadual. 2012 p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Scochi, Carmen Gracinda Silvan
Resumo: Os recém-nascidos internados em unidades neonatais são expostos a inúmeros procedimentos
potencialmente dolorosos durante sua hospitalização, e há desconhecimento de tal exposição e das
práticas para o manejo da dor, na maioria dos serviços brasileiros de referência neonatal. Este estudo
descritivo exploratório foi realizado em três etapas, com os objetivos de avaliar o conhecimento e as
práticas dos profissionais de saúde que atuam em unidades neonatais de um hospital estadual do interior
paulista quanto à avaliação e ao manejo da dor no recém-nascido (etapa 1), identificar os registros de
avaliação da dor e de intervenções farmacológicas e não farmacológicas para o alívio da dor, feitos pelos
profissionais em prontuários neonatais nesse hospital (etapa 2) e dimensionar a exposição dos neonatos
a procedimentos de dor aguda, durante os primeiros sete dias de internação nessas unidades neonatais
(etapa 3). Os 15 médicos, 8 enfermeiras e 34 auxiliares de enfermagem preencheram um questionário
contendo dados relacionados ao conhecimento e às práticas de avaliação e manejo da dor neonatal. Na
etapa 2, foi feito um estudo retrospectivo em fonte secundária, utilizando dados dos prontuários de 115
recém-nascidos internados nas unidades de cuidados intensivos e intermediários neonatais do hospital,
no período de 12 meses. Na etapa 3, foi realizado registro à beira do leito de todos os eventos
potencialmente dolorosos a que os recém-nascidos foram submetidos, durante a primeira semana de
internação nessas unidades, no período de setembro a dezembro de 2011. Constatou-se que apenas
uma auxiliar de enfermagem acredita que o neonato não sente dor. Todas as enfermeiras e a grande
maioria dos médicos e auxiliares de enfermagem afirmaram que avaliam a dor no recém-nascido, tendo
como parâmetros de avaliação mais frequentes o choro e a mímica facial; os parâmetros fisiológicos,
especialmente o aumento da frequência cardíaca, foram os mais mencionados pelos médicos. Nenhum
dos profissionais de saúde conhecia escalas para a avaliação de dor no recém-nascido. Entre as
medidas não farmacológicas para o alívio da dor neonatal, citadas pelos profissionais de saúde,
predominou o uso da glicose com ou sem a sucção não nutritiva, enquanto as medicações mais referidas
como adequadas para o alívio da dor neonatal foram o fentanil e o paracetamol. Os registros sobre a
avaliação e as intervenções para o alívio da dor neonatal constavam apenas nas prescrições médicas e
nos diagnósticos, prescrições e anotações de enfermagem. Os recém-nascidos participantes da etapa 3
foram submetidos a 1.316 procedimentos potencialmente dolorosos, durante a primeira semana de
internação; a média foi de 5,9 ± 4,7 procedimentos por dia, variando de 9,4 ± 6,2 no primeiro dia a 3,8 ±
3,2 procedimentos no sétimo dia de internação. Os procedimentos dolorosos mais frequentes foram as
punções de calcâneo e venosa. Concluiu-se que há desconhecimento dos profissionais de saúde e subregistro sobre a avaliação e o manejo adequados da dor aguda no recém- nascido e que os neonatos são
submetidos a inúmeros procedimentos potencialmente dolorosos, durante sua hospitalização.
Recomenda-se a capacitação profissional e a elaboração de protocolos de cuidado para a avaliação
adequada e o tratamento efetivo da dor, nessas unidades neonatais.
Palavras-chave: Dor Aguda, Manejo da dor, Medição da dor, Pessoal de saúde, Recém-nascido.
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Abstract: The neonates hospitalized in neonates' unities are exposed to a countless potentially painful
procedures during hospitalization and there is no knowledge of this exposure and the practices to handling
this pain in most cases of Brazilian neonates referring. This descriptive exploratory study was made in
three stages, in purpose to evaluate the knowledge and the practices of the health professionals who work
in neonates' unities of a state hospital in the São Paulo interior that concerns to evaluation and handling of
pain in neonates (stage 1), identify the evaluation records of pain and pharmacologic and nonpharmacologic interventions for pain relief done by the professionals in neonates' records in this hospital
(stage 2) and dimensioning the exposure of the neonates to acute pain procedures during the first seven
days of hospitalization in these unities (stage 3). The 15 physicians, 8 nurses and 34 nursing assistants
filled a questionnaire related to knowledge and practices of evaluation and handling of neonate pain. On
stage 2 was made a retrospective study in secondary sources using data from records of 115 hospitalized
neonates in intermediary and intensive and care unities in 12 months. On stage 3 was made a record on
the bedside of all the potentially painful events that the neonates underwent during the first week of
hospitalization from September to December of 2011. When It comes to believing that the neonates don't
feel any pain, just one nursing assistant believed that. All the nurses and the most part of physicians
asserted that they evaluate the pain taking into consideration the weeping and facial expressions; the
physiologic parameters, like heart rate increasing, were mentioned specially by the physicians. None of
the professionals knew the scale of evaluation of a pain in neonates. Among the mentioned nonpharmacologic procedures, the glucose use with or without non- nutritive suction, while the most
mentioned adequate medicine were fentanyl and paracetamol. In the records about evaluation and
intervention for pain relief were present only medical prescriptions and in diagnosis, prescriptions and
nursing notes. The participating neonates from stage 3 were submitted to 1,316 potentially painful
procedures during the first week of hospitalization; the mean was 5.9 ± 4.7 procedures per day, varying
from 9.4 ± 6.2 in the first day to 3.8 ± 3.2 procedures in the seventh day of hospitalization. The more
frequent painful procedures were calcaneus and venous puncture. We concluded that there is ignorance
by the health professionals and under-register about the evaluation and handling of acute pain in
neonates and that the neonates are submitted to a countless potentially painful procedures during their
hospitalization. We recommend the professional capacitation and elaboration of care protocols for the
evaluation and effective treatment of pain in these neonates' unities.
Key words: Acute pain, Pain management, Health personnel, Newborn
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013113033/publico/VERUSCAKELLYCAPELLINI.PDF
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PARANHOS, Vania Daniele. Asma na infância: o acompanhamento da saúde da criança na estratégia
saúde da família. 2012 .p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Mello, Débora Falleiros de
Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral analisar as experiências dos profissionais de saúde
da estratégia saúde da família para o acompanhamento de crianças menores de cinco anos de idade
com asma, na perspectiva do cuidado integral à saúde, fornecendo subsídios para a atenção primária em
saúde da criança. Os objetivos específicos foram: descrever o perfil sociodemográfico dos profissionais
na estratégia saúde da família nas unidades investigadas; descrever os sinais e sintomas, as medidas
preventivas e promocionais e o tratamento relacionado à asma em crianças que os profissionais de
saúde relatam na estratégia saúde da família; identificar e analisar as experiências dos profissionais de
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saúde no acompanhamento da saúde de crianças menores de cinco anos de idade com asma no
contexto da estratégia saúde da família, na perspectiva do cuidado integral em saúde. Estudo descritivo e
exploratório com análise qualitativa dos dados, desenvolvido em Ribeirão Preto-SP, em quatro unidades
com Estratégia Saúde da Família (ESF), selecionadas com base no número de crianças até cinco anos
de idade cadastradas e em acompanhamento, a partir de dados do Sistema de Informação da Atenção
Básica. Os participantes foram 25 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem e agentes comunitários de saúde), que estavam trabalhando nas unidades há pelo menos
um ano, após aprovação em comitê de ética em pesquisa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
gravadas e individuais e a análise dos dados foi pautada na análise temática. Os resultados trazem
aspectos relevantes sobre o acompanhamento da saúde da criança, destacando elementos da
organização da assistência à criança na ESF, do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, do
seguimento especializado e das relações com a família no cuidado cotidiano da criança com asma. No
cuidado em saúde o diálogo é fundamental, com construção da empatia, confiança, vínculo e coresponsabilidade entre os profissionais e as mães e famílias, buscando o alcance da adesão, um
tratamento eficaz, a promoção da saúde e qualidade de vida da criança e sua família. Assim, são muito
importantes as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da criança, centradas
na continuidade e integralidade da assistência.
Palavras-chave: Asma, Atenção integrada às doenças prevalentes na infância, Atenção primária à
saúde, Continuidade da assistência ao paciente, Criança, Manejo, Saúde da família.

Abstract: This study aimed to analyze the experiences of health professionals from the Family Health
Strategy (FHS) regarding the monitoring of children under five years old with asthma from the perspective
of comprehensive health care, providing support for children's primary health care. The specific objectives
were: to describe the sociodemographic profile of professionals in family health strategy in the units
investigated; to describe the signs and symptoms, preventive and promotional measures and treatment
related to asthma in children that health professionals report in the family health strategy; to identify and
analyze the experiences of health professionals in monitoring the health of children under five years old
with asthma in the context of the family health strategy from the perspective of comprehensive health
care. This descriptive and exploratory study with qualitative data analysis was developed in the city of
Ribeirão Preto, state of São Paulo, in four Family Health Strategy Units, selected based on the number of
children under five years old registered and monitored from data Information System of Primary Care.
Participants were 25 health professionals (physicians, nurses, nursing auxiliaries and technicians and
community health workers) who were working in the units for at least one year, after the approval by the
research ethics committee. Individual semi-structured interviews were conducted and recorded and data
analysis was based on thematic analysis. The results bring up relevant issues on children's health,
highlighting elements of the organization of health care in the FHS, of the drug and non-drug treatment, of
the specialized follow-up, and of the relations with the family in the daily care of children with asthma. In
health care the dialogue is essential in building empathy, trust, bonding and co-responsibility between
professionals and mothers and families, aiming the adhesion, an effective treatment, the health promotion
and quality of life of the children and their family. Thus, actions in health promotion, prevention, treatment
and rehabilitation of child are very important, focusing on continuity and comprehensive care.
Key words: Continuity of Patient Care, Family Health, Asthma, Attention Integrated Management of
Childhood Illness, Child or Child Health, Management, Primary Health Care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06112012190315/publico/vaniadanieleparanhos.pdf
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INOCENTI, Aline. A experiência da reconstrução mamária para mulheres com câncer de mama.
2012. p. 84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Este estudo descritivo, com abordagem qualitativa, teve como objetivo compreender como é a
experiência da reconstrução mamária na vida de mulheres com câncer de mama. Para obtenção dos
dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 mulheres submetidas à cirurgia para
reconstrução mamária e cadastradas em um serviço especializado em reabilitação pós-mastectomia.
Para tratamento dos dados, utilizou-se o método de análise temática proposto por Bardin, o qual
proporcionou a obtenção de dois temas principais: o primeiro abordou a experiência das mulheres entre o
diagnóstico e a realização da cirurgia reconstrutora e agrupou categorias referentes aos sentimentos e às
atitudes das mulheres diante do diagnóstico de câncer de mama e como se deu o processo decisório
pela reconstrução mamária. No segundo, as categorias estiveram relacionadas à forma como a mulher se
vê, depois da reconstrução, e o que a mesma significou em sua vida, como ela percebe seus benefícios e
convive com as limitações decorrentes da cirurgia reconstrutora, bem como o papel das diversas redes
de apoio em sua trajetória. Neste estudo, dentre outros motivos apontados pelas mulheres na escolha da
reconstrução, destacou-se a influência do médico na decisão pela cirurgia. A recuperação da mama
devolveu a algumas mulheres sua autoestima e a sensação de estarem completas novamente, ajudou-as
a recuperar sua autoimagem e a superar o trauma causado pela doença, proporcionando-lhes, por
exemplo, a segurança para manterem ou iniciarem um relacionamento afetivo e sexual com um parceiro.
As complicações no pós-operatório desencorajaram as mulheres a finalizarem a cirurgia e provocaram o
medo de uma nova perda, as cicatrizes e deformidades na mama causaram insatisfação e a perda da
sensibilidade do retalho ocasionou, em alguns casos, comprometimentos na esfera sexual e na
percepção da neomama. Observou-se que as redes de apoio às mulheres com câncer se mostraram
presentes em todas as fases do adoecer, desde o diagnóstico até a reabilitação. A família, os amigos e o
grupo de reabilitação foram as fontes de suporte mais frequentes, e a participação deles mostrou-se
fundamental para a reinserção das mulheres na sociedade. Os dados obtidos neste estudo podem
oferecer subsídios para a implementação de ações no âmbito do atendimento às mulheres com câncer
de mama, as quais devem envolver paciente, família e profissionais de saúde.
Palavras-chave: Mamoplastia, Neoplasias de mama, Reabilitação, Saúde da mulher.

Abstract: This descriptive and qualitative study aimed at understanding how is the experience of breast
reconstruction in the lives of women with breast cancer. To obtain data, semi-structured interviews with 14
women undergoing surgery for breast reconstruction enrolled in a specialized rehabilitation service postmastectomy were performed. Data processing was organized using the methodology of thematic analysis
proposed by Bardin, which provided the achievement of two main themes: the first showed the experience
of women during the period between diagnosis and reconstructive surgery and grouped categories related
to feelings and attitudes of women after the diagnosis of breast cancer and how was the decisionmaking
process for breast reconstruction. In the second, the categories were related to how the woman sees
herself after reconstruction and what it meant in her life, how she realizes its benefits, how she lives with
the limitations resulting from reconstructive surgery as well the role of the various support networks in her
trajectory. In this study, among other reasons reported by women to choose the reconstruction, it is
highlighted the influence of the physician in deciding on doing the surgery. The recovery of the breast
helped to build the selfesteem to some women and restore the sense of being whole again; helped them
regain their self-image and overcome the trauma caused by the disease which provided, for example, the
security to maintain or initiate an affective and sexual relationship with a partner. The postoperative
complications discouraged women from doing surgery and caused fear of a new loss; the scars and
breast deformities caused dissatisfaction, and the loss of sensation of the areola and nipple caused, in
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some cases, problems in the sexual sphere and breast awareness. It was observed that the support
networks for women with breast cancer assisted them in all stages of illness, from diagnosis to
rehabilitation. Family, friends and the rehabilitation group were the most frequent sources of support and
their participation proved vital for the reintegration of women in society. The data obtained in this study
may provide support for the implementation of actions related to the care of women with breast cancer,
which should involve patient, family and health professionals.
Key words: Rehabilitation, Women's health, Breast neoplasms, Mammaplasty.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153340/publico/ALINEINOCENTI.pdf

Nº de Classificação: 17617
CORREIA, Fernanda Ribeiro. Tradução, adaptação cultural e validação inicial no Brasil da Palliative
Outcome Scale (POS). 2012 .p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Carlo, Marysia Mara Rodrigues do Prado de
Resumo: Medidas objetivas de avaliação têm sido cada vez mais utilizadas em contextos de assistência
e pesquisa em saúde. O uso de escalas de avaliação de Qualidade de Vida também tem crescido em
âmbito nacional e internacional, mas ainda não há, no Brasil, uma medida de avaliação desse constructo
voltada especificamente para a população em Cuidados Paliativos. Por meio de uma revisão de literatura,
identificou-se a Palliative Outcome Scale (POS) que é uma escala multidimensional de avaliação de
Qualidade de Vida de pessoas em Cuidados Paliativos. Desenvolvida originalmente na Inglaterra, foi
adaptada culturalmente e validada em diversos países e apresenta duas versões: uma self, destinada ao
paciente, e outra proxi, destinada ao profissional da área da saúde. O objetivo deste estudo é realizar a
tradução, adaptação cultural e validação inicial da POS para o Brasil (POS-Br). Trata-se de estudo
transversal, de caráter quantitativo e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
HCFMRP-USP (Processo n° 12148/2009). A pesquisa foi conduzida junto a 6 profissionais de saúde que
atuam em Cuidados Paliativos (pré-teste) e 68 pacientes com diagnóstico de câncer e em Cuidados
Paliativos, sendo que 18 participaram do pré-teste e 50 do teste piloto. Além da POS-Br, foram aplicadas
com a população do estudo a escala de Karnofsky (KPS) e o European Organization for Research and
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC QLQ-C30). Os dados coletados
foram analisados através do programa SPSS v.17.0 e verificadas as propriedades psicométricas iniciais
de validade e confiabilidade da POS-Br, versão para o paciente. Embora seja considerada uma escala
multidimensional, os resultados apontaram um alfa de Cronbach de a=0,535 para a escala total e a
análise fatorial indicou que ela apresenta maior consistência interna quando considerada como uma
escala total (fator único), do que quando analisada por diferentes fatores. Em relação à confiabilidade
teste reteste, obteveram-se valores de Kappa que variaram de k=0,07 a 0,052, semelhantes aos
identificados na escala original. As análises de correlação entre os itens da POS-Br e as dimensões da
EORTC QLQ C-30 apresentaram validade convergente satisfatória. Considerando as especificidades da
população estudada, conclui-se que a POS-Br pode se constituir numa escala válida e confiável tanto no
contexto da intervenção clínica como da pesquisa em Cuidados Paliativos.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Qualidade de vida, Validação de instrumentos.
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Abstract: Objective measures of evaluation have been increasingly used in the context of health care and
research. The use of scales for assessing quality of life has also grown nationally and internationally, but
in Brazil there is no measurement of this construct specifically focused on the Palliative Care population.
Through a literature review, the Palliative Outcome Scale (POS) was identified, which is a
multidimensional scale for assessing people's quality of life in palliative care. Originally developed in
England, it was culturally adapted and validated in many countries and has two versions: one "self", for
the patients, and other "proxy", intended for healthcare professionals. The objective of this study is the
translation, cultural adaptation and initial validation of POS in Brazil (POS-Br). It is a cross-sectional study,
quantitative and descriptive in nature, approved by the Ethics Committee of HCFMRP-USP (process n °
12148/2009). The survey was conducted along with 6 health professionals working in palliative care
(pretest), among 68 patients diagnosed with cancer taking palliative care, from which 18 participated in the
pre-test and 50 in the pilot test. In addition to the POS-Br, the Karnofsky scale (KPS) and the European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC QLQC30) were applied to the study population. The collected data were analyzed using SPSS v.17.0 and
verified the initial psychometric properties of validity and reliability of the POS-Br version for the patient.
Although it is considered a multidimensional scale, the results indicated a Cronbach's alpha of ? = 0.535
for the total scale and the factor analysis indicated that it has a higher internal consistency when
considered as a full-scale (single factor) than when analyzed by different factors. Regarding test-retest
reliability, we obtained values of Kappa ranging from K= 0.07 to 0.052, which are similar to those identified
in the original scale. The correlation analysis between the items of POS-Br and the dimensions of the
EORTC QLQ C-30 showed satisfactory convergent validity. Given the specificities of the studied
population, it is concluded that the POS-Br can constitute a valid and reliable scale both in the context of
clinical intervention as well as in research in Palliative Care.
Key words: Validation studies, Quality of Life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153946/publico/FERNANDARIBEIROCORREIA.pdf
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CAVELAGNA, Milena Ferreira. Grupo de psicoeducação diretivo e não-diretivo: impacto na adesão,
conhecimento e qualidade de vida de portadores de transtorno afetivo bipolar. 2012 p. 145. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Miasso, Adriana Inocenti
Resumo: O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é crônico, grave, prejudica a qualidade de vida (QV) do
portador e requer tratamento medicamentoso contínuo, mas os portadores têm dificuldade em aderir à
farmacoterapia. A psicoeducação pode propiciar a adesão medicamentosa, manejo adaptativo do
transtorno, aumento da QV, entre outros benefícios. Este estudo teve como objetivos identificar e
comparar o impacto da psicoeducação, em grupo diretivo (GD) e não-diretivo (GND), no conhecimento do
portador sobre o TAB e medicamento, na sua adesão à terapia medicamentosa, na sua QV e verificar
como ele percebe seu cotidiano, antes e após a psicoeducação. Trata-se de estudo de intervenção,
longitudinal, tipo follow-up, com abordagem quali-quantitativa. A amostra incluiu 28 portadores de TAB,
não aderentes à farmacoterapia, acompanhados em um Núcleo de Saúde Mental (NSM). Os
participantes foram distribuídos, por sorteio, em três grupos: grupo controle (GC), composto por 12
pacientes, GD e GND, com oito pacientes cada. Ambos os grupos de intervenção foram submetidos a 21
sessões semanais de psicoeducação (com temas pré-definidos para o GD e temas definidos pelos
pacientes no GND) e três encontros de follow-up, além do tratamento padrão oferecido pelo NSM. O GC
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foi submetido ao tratamento padrão oferecido pelo NSM. A coleta de dados ocorreu por meio de
entrevista semiestruturada norteada pelos instrumentos: Teste de Morisky e Green, Instrumento de
avaliação do grau de conhecimento sobre a terapêutica medicamentosa, WHOQOL-bref e roteiro
elaborado pela pesquisadora. Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado o programa SAS 9.0 e
para os dados qualitativos, a Análise de Conteúdo. Os resultados revelaram que ambos os grupos, GD e
GND, interferiram positivamente no aumento do conhecimento do paciente sobre o nome e dose do
medicamento utilizado, em relação ao GC, porém, não diferiram entre si. Parte dos pacientes passou a
aderir aos medicamentos, em diferentes momentos, nos grupos GD e GND, entretanto não foram
verificadas diferenças significativas em relação ao GC ou associação entre tipo de grupo (GD e GND) e
adesão. Observou-se aumento não significativo da QV no GD e diminuição no GND em todos os
domínios. Não foram observadas diferenças significativas na QV entre grupos de intervenção bem como
entre os mesmos e o GC. Três categorias revelaram elementos significativos do cotidiano dos portadores
de TAB, antes e após a participação no grupo de psicoeducação: "A compreensão e aceitação do
transtorno", "O desejo de estabelecer trocas" e "As limitações no cotidiano". A psicoeducação grupal
promoveu entendimento do TAB, trocas de experiências, atenuação de algumas limitações decorrentes
do transtorno e o enfrentamento adaptativo de limitações não superadas. Considerando o importante
papel dos grupos de psicoeducação no cotidiano dos sujeitos deste estudo, constitui desafio a
implementação dessa abordagem terapêutica pela equipe de saúde dos serviços de assistência ao
portador de transtorno mental.
Palavras-chave: Transtorno bipolar, Estrutura de grupo, Qualidade de vida, Uso de medicamentos.

Abstract: The Bipolar Affective Disorder (BD) is chronic, severe, and affects the patient's quality of life
(QoL) and requires continuous drug treatment, but patients have difficulty adhering to pharmacotherapy.
Psychoeducation can provide medication adherence, adaptive management of the disorder, increase of
the QoL, among other benefits. This study aimed to identify and compare the impact of psychoeducation,
in a directive (DG) and non-directive group (NDG), in the knowledge of the patients on the BD and
medication, in their adherence to drug therapy, in their QoL, and verify how they perceive their daily life,
before and after psychoeducation. This is a longitudinal follow-up and intervention study with qualiquantitative approach. The sample included 28 patients with BD, who were non-adherent to
pharmacotherapy, assisted at a Mental Health Center. Participants were randomly assigned into three
groups: control group (CG) composed of 12 patients, DG and NDG composed of 8 patients each. Both
intervention groups were submitted to 21 weekly sessions of psychoeducation (with pre-defined themes
for the DG and themes defined by the patients for the NDG), and three follow-up meetings, in addition to
standard treatment offered by the Mental Health Center. The CG was submitted to standard treatment
offered by the Mental Health Center. Data collection occurred through semi- structured interview guided
by the instruments: Morisky and Green Test, Instrument for the assessment of the degree of knowledge
about drug therapy, WHOQOL-bref, and script developed by the researcher. For the quantitative data
analysis, the SAS 9.0 software was used, and for the qualitative data, the content analysis. Results
revealed that both groups DG and NDG interfered positively in the increase of patient's knowledge
regarding the name and dose of medication used in relation to the CG, however, they did not differ among
themselves. Some of the patients began to adhere to medications at different times, in the directive and
non-directive groups; however there were no significant differences in relation to the CG or association
between the type of group (GD and NDG) and adherence. It was observed a non significant increase in
QoL regarding the DG and a decrease regarding the NDG related to all domains. There were no
significant differences in QoL among the intervention groups as well as among them and CG. Three
categories showed significant elements of daily life of patients with BD before and after participation in the
psychoeducational group: "The understanding and acceptance of the disorder," "The desire to establish
exchanges" and "Limitations in daily life." The psychoeducational group promoted understanding of the
BD, exchange of experiences, attenuation of some limitations resulting from the disorder, and cope with
limitations not exceeded. Considering the important role of the psychoeducational groups in the daily life
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of the participants of this study, the implementation of this therapeutic approach by the health care team of
health services for the mentally ill is a challenge.
Key words: Adherence to medication, Bipolar Disorder, Group Structure, Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012203023/en.php
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FERREIRA, Milene Dias. Subnotificação de acidentes com material biológico pelos profissionais de
enfermagem de um hospital-escola do interior paulista. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Sílvia Rita Marin da Silva
Resumo: Introdução: os profissionais da área da saúde, em especial, os de enfermagem se expõem
constantemente ao risco biológico e dessa maneira podem adquirir doenças em seu ambiente de
trabalho. Diversos patógenos podem ser transmitidos após exposição ocupacional e os de maior
relevância epidemiológica são os VHI, VHB e VHC. A notificação de acidentes envolvendo material
biológico garante não apenas o respaldo legal ao profissional, mas também possibilita que as instituições
de saúde possam elaborar, implementar e posteriormente avaliar estratégias de prevenção desses
acidentes. Objetivos: identificar a taxa de subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe
de enfermagem e os motivos referidos que contribuíram para a subnotificação. Material e Métodos: tratase de um estudo de corte transversal. A população do estudo foi composta por todos os profissionais de
enfermagem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo que prestavam assistência direta aos pacientes ou que manuseavam objetos utilizados por
eles e que concordaram em participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os profissionais foram entrevistados individualmente, no próprio local de trabalho e
em sala privativa. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva utilizando-se o programa
Statistical Package for the Social Science versão 17.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa do próprio hospital. Resultados: dos 1666 profissionais entrevistados, 352 referiram ter se
acidentado com material biológico nos últimos doze meses que antecederam a data da entrevista e
destes, 129 não foram notificados por meio da Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT), assim, a
taxa de subnotificação de acidentes foi de 36,6%. O motivo mais frequentemente relatado para justificar a
subnotificação foi considerar o acidente como de baixo risco. Conclusão: o presente estudo permitiu
identificar a taxa de subnotificação de acidentes com material biológico ocorrido com profissionais de
enfermagem de um hospital-escola do interior paulista e os principais motivos referidos pelos
profissionais que alegaram não ter preenchido a CAT. Acredita-se que o presente estudo possa contribuir
para proposição de medidas para aumentar a adesão dos profissionais ao procedimento de notificação e
consequentemente conferir maior segurança à saúde desses trabalhadores.
Palavras-chave: Notificação de acidentes de trabalho, Exposição a agentes biológicos, Equipe de
enfermagem.

Abstract: Introduction: the healthcare workers, particularly, nursing professionals are constantly exposed
to biological risk and then, they can get diseases in their workplace. There are several pathogens that can
be transmitted after an occupational exposure and those of most epidemiological relevant are the HIV,
HBV and HCV. The notification of accidents involving biological material besides providing legal support to
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the professional also enables healthcare institutions to develop, implement and after evaluate strategies to
prevent further accidents. Objectives: to identify the rate of underreporting of accidents with biological
material by nursing staff and the referred factors that contributed to underreporting. Material and Methods:
this is a cross-sectional study. The population was composed by the nursing professionals of the Hospital
das Clínicas of the University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School who provided direct care to
patient or handling objects used by them and agreed to participate by signing the Consent Form. The
professionals were interviewed individually, in their own workplace and in a privative room. Data were
analyzed using descriptive statistics through the Statistical Package for the Social Science, version 17.0.
The study was approved by the Research Ethics Committee. Results: of the 1666 respondents, 352
reported having been injured with biological material in the last twelve months preceding the date of the
interview, and among them, 129 were not notified through the Occupational Accident Report (OAR), thus
the rate of underreporting of accidents was 36.6%. The most frequently reported reason for underreporting
was considering the accident as a low risk. Conclusions: this study allowed to evaluate the rate of
underreporting accidents involving biological material occurred with nursing professionals of a teaching
hospital in the interior of the São Paulo state and the main reasons given by the professionals who refered
not to have filled out the OAR. It is believed that this study can contribute to propose measures to improve
professionals' adherence to the notification procedure and consequently to check greater safety to the
health of these professionals.
Key words: Exposure to biological agents, Nursing team, Occupational accidents registry.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20082012151536/publico/MILENEDIASFERREIRA.pdf
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GIL, Gislaine Pinn. Evolução clínica de pacientes dois anos após a internação em decorrência do
primeiro episódio da Síndrome Coronariana Aguda. 2012. p. 73. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Dantas, Rosana Aparecida Spadoti
Resumo: Os avanços na área da saúde têm resultado na redução da morbidade e permitido maior
sobrevida aos pacientes coronariopatas. Entretanto, a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) ainda
representa uma das questões de saúde pública mais relevante da atualidade. O objetivo geral do estudo
foi avaliar a evolução clínica dos pacientes durante a primeira internação decorrente da SCA e nos
primeiros dois anos após a hospitalização. As principais variáveis de interesse investigadas foram:
mortalidade, reinternações e tratamentos de revascularização do miocárdio (Intervenção Coronária
Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização do Miocárdio - CRVM). O delineamento utilizado foi
observacional, tipo coorte. A amostra foi composta por pacientes que foram internados em decorrência
do primeiro episódio de uma SCA, entre maio de 2006 e julho de 2009, em um hospital geral público de
ensino. Os dados foram coletados em 2011 mediante consultas aos prontuários dos participantes e ao
sistema eletrônico de agendamento do hospital, utilizando-se de um instrumento elaborado pela
pesquisadora. Os dados foram analisados utilizando testes de associação Qui-quadrado, Exato de Fisher
e t de Student para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de 0,05. A taxa de
mortalidade foi calculada dividindo o número de óbitos ocorridos em até dois anos de seguimento pela
somatória do tempo total de observação do estudo. Participaram da investigação 234 pacientes, sendo
140 (59,8%) diagnosticados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e 94 (40,2%) com Angina Instável (AI).
A idade média foi de 58 anos (D.P.=12,2 anos), com predomínio de indivíduos do sexo masculino
(69,2%). Durante a internação inicial não houve associação entre a presença de complicações e a
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manifestação clínica da SCA; os pacientes com AI tiveram média de tempo de permanência hospitalar
maior que IAM (12,5 e 10 dias, respectivamente), mas essa diferença não foi estatisticamente
significante. As ICPs foram mais realizadas nos pacientes com IAM, enquanto as CRVMs foram mais
realizadas nos pacientes com AI, sendo a associação entre essas variáveis estatisticamente significantes.
Ao longo do seguimento de até dois anos após a alta da internação inicial, 71,4% dos pacientes foram
submetidos a, pelo menos, um procedimento de revascularização do miocárdio; 27,4% necessitaram de
outras hospitalizações, e desses, 71% tiveram uma nova internação e 6,5% reinternaram cinco vezes. Na
primeira reinternação, a causa mais prevalente foi a ICP programada e nas internações posteriores foi a
angina. A taxa de mortalidade hospitalar foi de 3%, tendo ocorrido 13 óbitos durante todo o seguimento
do estudo, sem diferença estatística entre as manifestações da SCA. A taxa de mortalidade geral do
estudo foi de 35,75/1000 pessoas por ano. Os resultados do estudo ampliaram nossos conhecimentos
sobre como é o perfil deste grupo de pacientes atendidos em decorrência do primeiro episódio de SCA
em um hospital geral, de nível terciário, e como se dá a evolução clínica durante a internação e a longo
prazo.
Palavras-chave: Doença das coronárias, Síndrome coronariana aguda, Evolução clínica, Mortalidade,
Angioplastia.

Abstract: The advances in health have led to reduced mo rbidity and improved survival of patients living
with coronary diseases. However, Acute Cor onary Syndrome (ACS) represents one of the most relevant
public health issues nowadays. The aim of this study was to assess the clinical evolution of patients who
suffered from ACS, fr om their first admission to the hospital until two years after that episode. The main
interest variables investigated were: mortality, hospital readmissions and myocardial reva scularization
therapies (percuta neous coronary intervention - PCI and Coronary Artery Bypass Grafting surg ery CABG). This research was designed as an observational cohort study. The study sample was patients
admitted into a general school hospital due to the first episode of ACS, from May 2006 through July 2009.
Data were collected in 2011 from patients' medical records and the hospital's appointment schedule
database, using a form designed by the researcher. Data were analyzed by chi-square, Fisher's exact test
and t-Student association tests for independent samples. The significance level was 0.05. Mortality rate
was calculated by dividing the number of deaths occurred up to two years after the first ACS episode by
the total period of observation taken within the study. As such, 234 patients took part in the study, 140
(59.8%) were diagnosed with Acute Myocardial Infarction (AMI) and 94 with Unstable Angi na (UA). The
mean age was 58 years old (s.d.=12.2), most were male (69.2%). During hosp ital stay there was no
association between medical complications and clinical manifest ation of ACS. Patients with UA had mean
hospital stay higher than AMI patients (12.5 and 10 days, respectively), alt hough this was not statistically
relevant. PCI were more prevalen t in AMI patients, whereas CABG were to UA patients, displaying
statistically relevant association between these variables. During the two-year follow up period after
hospital discharge, 71.4% of patients were submitted to, at least, a myocardial revascularization pr
ocedure. 27.4% of patients were hospitalized again, 71% of this group had to be readmitted and 6.5% had
been readmitted five times. At their first readmission, the most prevalent cause was a sc heduled PCI and
the following hospitalizations were due to angina. The hospital mortality rate was 3%, as 13 deaths
occurred during the period of study, with no statistically significance between the ACS manifestations. The
general mortality rate of this study was 35.75/1000 people per year. The results of this study improved our
knowledge over the profile of this population admitted into a general tertiary hospital due to their first ACS
episode. It also shone some light over the clinical evolution of this disease during hospitalizat ion and at
long term period.
Key words: Acute Coronary Syndrome, Angioplasty, Clinical Evolution, Coronary disease, Mortality.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012122855/publico/GISLAINEPINNGIL.pdf

58

Nº de Classificação: 17623
LUIZE, Paula Batista. Condutas dos profissionais de enfermagem de um hospital especializado em
oncologia que sofreram exposição a material biológico. 2012. p. 89. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças Infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Silvia Rita Marin da Silva
Resumo: Introdução: os acidentes ocupacionais envolvendo material biológico são uma preocupação
para as instituições de saúde, uma vez que podem causar sérios agravos à saúde dos profissionais. Os
trabalhadores de enfermagem têm sido os mais acometidos por esses acidentes e medidas profiláticas
são essenciais para minimizar o risco de soroconversão aos patógenos veiculados pelo sangue. Objetivo:
avaliar as condutas relatadas pelos profissionais de enfermagem que sofreram exposição a material
biológico referentes à notificação do acidente por meio da CAT e a procura por atendimento clínico
especializado. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de corte transversal realizado num hospital
especializado em oncologia do interior paulista, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da referida
instituição. No momento da coleta de dados trabalhavam no hospital 518 profissionais de enfermagem,
51 recusaram participar e 26 estavam afastados, assim a população foi composta por 441 profissionais
que aceitaram participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais, realizadas no próprio local de
trabalho, no período de 01/01/2011 a 30/06/2011, e analisados por meio de estatística descritiva,
utilizando-se o programa Statistica Package for the Social Sciences, versão17.0. Resultados: dos 441
sujeitos entrevistados, 82 referiram ter sofrido 127 acidentes com material biológico nos doze meses
que antecederam a data da entrevista. Ressalta-se que 57,3% dos profissionais acidentados realizaram a
conduta correta, ou seja, notificaram o acidente por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho e
procuraram atendimento clínico especializado, porém 42,7% não adotaram nenhuma conduta após o
acidente. Quanto aos motivos alegados pelos profissionais de enfermagem para não notificarem o
acidente por meio da CAT e não procurar o atendimento clínico especializado o mais freqüente foi
considerar a notificação desnecessária, subestimando o risco do acidente (72,1%). Conclusão: o
presente estudo permitiu identificar a prevalência de subnotificação dos acidentes com material biológico
pela equipe de enfermagem e também os principais motivos alegados pelos profissionais que não
adotaram a conduta preconizada na instituição. Acredita-se que esses resultados podem contribuir para a
elaboração e implementação de medidas visando aumentar a adesão às condutas pós-exposição e
consequentemente melhorar a segurança dos trabalhadores.
Palavras-chave: Exposição de agentes biológicos, Acidentes de trabalho, Equipe de enfermagem,
Subnotificação, Condutas terapêuticas.

Abstract: Introduction: occupational accidents involving biological material are a concern for the health
institutions, since it can cause serious damage to the health of professionals. The nursing team has been
most affected by such accidents, thus preventive measures are essential to mi nimize the risk of
seroconversion to bloodborne pathogens. Objective: to evaluate the conducts reported by nursing
professionals, who were exposed to biologic al material, relating to notification of the accident through the
COA and the demand for specialized clinical care. Materials and Methods: this is a cross-sectional study
conducted in a specialized oncology hospital in the interior of São Paulo State, approved by the Research
Ethics Committee of that institution. At the time of data collec tion, 518 nursing professionals worked in the
hospital; 51 refused to participate and 26 had work leave, so the population was composed of 44 1
professionals who accept ed to participate in the study by signing the consent form. Data we re collected
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through individual interviews performed in the workplace from 01/01/2011 to 30/06/2011, and analyzed
using descriptive statistics, through the Statistica l Package for the Social Sciences, version 17.0. Results:
of the 441 subjects interviewed, 82 reported having suffered 127 accidents with biological material in the
tw elve months preceding the interview date. It is highlighted that 57.3% of the injur ed professionals made
the right conduct, i.e., reported the accident through the Communication of Occupational Accidents (COA)
and sought specialized clinical care; how ever 42.7% did not adopted any conduct after the accident.
Regarding the reasons given by nursing staff for not reporting the accident through the COA and not seek
specialized clinical care, the most frequent were they did not consider it important to report,
underestimating the risk of accident (72.1%). Conclusion: this study identified the prev alence of the
underreporting of accidents with biological material by the nursing staff and also the main reasons given
by the professionals who have not adopted the conduct recommended by the institution. It is believed that
these resu lts may contribute to the development and implementation of measures to incr ease adherence
to post-exposure conduct and thus to improve the safety of professionals.
Key words: Exposure to biological material, Nursing team, Occupational accidents, Occupational
Accidents Registry, Therapeutical Aproaches.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012131956/publico/PAULABATISTALUIZE.pdf

Nº de Classificação: 17626
ESTEVES, Michelly Rodrigues. Um olhar sobre a rede social no enfrentamento da violência escolar
nas instituições de ensino médio de Alfenas-MG. 2012. p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Carvalho, Maria das Graças Bomfim de
Resumo: A violência é um fenômeno sócio-histórico que acompanha a trajetória da humanidade, possui
diferentes tipos e geralmente é identificada com dificuldade. Suas manifestações são inúmeras e atingem
todos os domínios da vida social. Nesse aspecto, observamos a crescente preocupação com a violência
escolar. A interação entre escola, família e comunidade, assim como a possibilidade de se estabelecer
uma rede social, constitui-se em um fator relevante para a proteção e o desenvolvimento das habilidades
sociais na infância e adolescência bem como para a efetiva atenção à violência no contexto escolar. Este
estudo teve como objetivo identificar e analisar as redes sociais em torno das escolas de ensino médio
pertencentes à rede estadual de Alfenas-MG para o enfrentamento dos casos de violência escolar. Tratase de uma pesquisa descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa. O campo de estudo foi composto
por seis escolas urbanas públicas de ensino médio do município de Alfenas-MG e os sujeitos, nove
supervisores pedagógicos das referidas escolas. Os instrumentos de coleta de dados foram o Mapa
Mínimo da Rede Social Institucional e a entrevista semiestruturada. A análise dos dados ocorreu apoiada
no referencial de Análise de Conteúdo, modalidade Temática, identificando os seguintes Núcleos
Temáticos: A Escola e a Violência; Enfrentamento da Violência Escolar. O segundo Núcleo Temático teve
como subtemas: Ações Internas e A Atuação em Rede. O fenômeno violência é compreendido com
dificuldade e vários atos não são percebidos como violentos. As escolas aplicam advertência verbal ou
escrita, comunicam pais ou responsáveis e entram em contato com Conselho Tutelar, Guarda Municipal e
Promotoria Pública. No que se refere à atuação em rede, Conselho Tutelar, Promotoria Pública, Guarda
Municipal, Prefeitura Municipal e universidades surgiram como apoio para o enfrentamento da violência
escolar. Constatamos um número reduzido de vínculos e a fragilidade significativa entre aqueles
existentes. Observamos a necessidade de estratégias voltadas à orientação de alunos, funcionários,
famílias e comunidade para o enfrentamento das violências que ocorrem no âmbito escolar, sendo
preciso o fortalecimento das redes sociais.
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Palavras-chave: Redes Sociais, Violência, Escolas.

Abstract: Violence is a social-historical phenomenon that accompanies the history of mankind, has
different types and is generally difficulty to be identified. Its manifestations are numerous and affect all
areas of life. In this regard, can be noted the growing concern on school violence. The interaction among
school, family and community as well as the possibility of establishing a social network, constitutes a
relevant factor in the protection and development of social skills in childhood and adolescence as well as
for effective attention to violence in the school context. This study was aimed to identify and analyze social
networks around the state high schools in Alfenas-MG in the dealing against cases of school violence. It is
a descriptive research, exploratory, with qualitative approach. The field study consisted of six urban public
schools in Alfenas-MG and the subjects were nine educational supervisors of those schools. The
instruments for data collection were the Minimun Map of the Institutional Social Network and the semistructured interview. The data analysis was supported in the frame of Content Analysis, Thematic
modality, identifying the following Core Themes: The School and The Violence; Fight Against School
Violence. The second Core Theme was divided in sub-themes: Internal Actions and Acting in Network.
The phenomenon of violence is understood with difficulty and some actions are not perceived as violent.
The schools conduct verbal or written warning, communicate the parents or guardians, come in contact
with Child Protection Council, the Municipal Guard and the Public Prosecutor. Regarding the action in
network, Child Protection Council, Public Prosecutor, Municipal Guard, City Hall and universities have
emerged as support for the fight against school violence. Were found a small number of links and the
significant weaknesses between those existing. It could be seen the need of strategies for orientation of
students, staff, families and communities to confront the violence occurring in schools, requiring the
strengthening of social networks.
Key words: Schools, Social networks, Violence.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012155354/publico/MICHELLYRODRIGUESESTEVES.pdf

Nº de Classificação: 17627
BERALDO, Aline Ale. Tempo de busca do primeiro serviço de saúde e o diagnóstico da tuberculose
relacionado ao doente, Ribeirão Preto-SP, 2009. 2012. p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de saúde
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: O processo de obtenção diagnóstica da tuberculose (TB) é permeado por aspectos
relacionados à acessibilidade aos serviços de saúde, que interferem diretamente na conduta do doente
em buscar por atendimento após perceber o início dos sintomas da doença. Reconhecer esses aspectos
pode contribuir na elaboração de medidas que levem à identificação precoce dos casos, diminuição do
tempo diagnóstico e disseminação do agravo na comunidade. O presente estudo teve como objetivo,
analisar o tempo do doente na busca por serviço de saúde para o diagnóstico da tuberculose no
município de Ribeirão Preto – SP, 2009. Estudo descritivo do tipo transversal, realizado em Ribeirão
Preto. De 113 doentes de TB, que estavam em tratamento no período de julho a novembro de 2009,
foram entrevistados 94, que atenderam os critérios de seleção. Utilizou-se um questionário estruturado
baseado no Primary Care Assessment Tool (PCAT) adaptado para o enfoque no diagnóstico da TB. Para
a análise dos dados, medidas de tendência central (mediana e intervalos interquartis) foram utilizadas
para analisar a variável: “tempo decorrido entre sentir-se doente e a primeira procura pelo serviço de
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saúde”. Estabeleceu-se a mediana como valor mais adequado para a caracterização dos dois grupos de
doentes (atraso e não atraso). Considerou-se atraso ao diagnóstico, doentes que demoraram mais de 15
dias para buscar pelo primeiro atendimento em um serviço de saúde. Em seguida, por meio do cálculo da
Razão de Prevalência identificaram-se as variáveis sócio-demográficas, clínicas e da dimensão porta de
entrada de maior atraso na busca por atendimento. O primeiro serviço de saúde procurado foram os
Serviços de Pronto Atendimento (SPA) (57,4%), seguidos pelas Unidades de Atenção Básica (UAB)
(24,5%) e Serviços Especializados (SE) (18,1%). Já o acesso ao diagnóstico ocorreu nos SE (60,6%),
seguidos dos SPA (26,6%) e das UAB (12,8%). Quanto ao tempo de atraso ao diagnóstico, em relação
às informações sócio-demográficos, o perfil dos doentes que mais demoraram para buscar pelos SPA
foram: idade entre 50 a 59 anos (30 dias); SE: gênero masculino (30 dias), com escolaridade (21dias);
renda acima de cinco salários mínimos (30 dias). Informações clínicas: SE: forma clínica pulmonar, caso
novo e com co-infecção TB/HIV, (20 dias). Dimensão porta de entrada (primeiro serviço de saúde
pocurado): UAB: sintomas moderados da doença (30 dias); SPA: não consumiam bebidas alcoólicas (25
dias) e com conhecimento satisfatório sobre a TB (26 dias); SE: não realizavam controle preventivo de
saúde (30 dias), fumavam (20 dias), com conhecimento satisfatório sobre a TB (26 dias), não procuravam
o serviço de saúde mais próximo do domicílio (30 dias). O serviço de saúde de maior acessibilidade
foram os SPA, (funcionamento de 24h, demanda livre). É necessário capacitar as equipes de saúde, para
identificarem os doentes de TB que tiveram maior atraso na busca por atendimento, favorecendo a
acessibilidade ao diagnóstico precoce e contribuindo no controle da doença.
Palavras-chave: Tuberculose, Acessibilidade, Diagnóstico tardio, Serviços de saúde.

Abstract: The process of obtaining diagnosis for tuberculosis (TB) is permeated by aspects relating to the
accessibility of health services, which impact directly on the conduct of patients in search of medical
attention after noticing the first symptoms of the disease. Recognising these aspects can contribute to the
development of measures that lead to the early diagnosis of cases, reduction in the overall time taken in
the diagnostic process and alleviation of the impacts of TB on the community. The aim of the present
study was to analyse the patient time in the search in first health service for the diagnosis of tuberculosis
in city of Ribeirao Preto, SP, 2009. Descriptive study, cross sectional conducted in Ribeirao Preto. Of 113
TB patients that were in treatment during the period between June and November of 2009, 94 were
interviewed that fulfilled the selection criteria. A questionnaire was used based on the Primary Care
Assessment tool (PCAT), which was adapted for focus on the diagnosis of TB. For the analysis of data,
measures of central tendency (median and interquartile intervals) were utilised to analyse the variable:
,,time elapsed between the appearance of symptoms and the first search for health services". The median
was established as the most appropriate value for the characterisation of two groups of patients (timely
and delay). Patients were considered ,,delay" if the time between the first signs of illness and the search
for health sercices was greater than 15 days. Next, through calculation of the prevalence ratios,
socioeconomic, demographic, clinical and gateway dimension were identified for the greatest delay in the
search in first health service. The emergency services (ES) room was the most common health service
first sought by patients (57.4%), followed by primary health care (PHC) (24.5%), and finally specialists
services (SS) (18.1%). The leading service with regard to obtaining a diagnosis was that of SS (60.1%),
followed by ES (26.6%), and PHC (12.8%). Regarding the delay in obtaining a diagnosis, and with relation
to socio-demographic information, patients that took the longest to seek health services through ES rooms
were: between 50-59 years of age (30 days); SS: masculine (30 days), educated (21 days), receive a
salary greater than five times the minimum wage (30 days). Clinical Information: SS: lung clinics, new
cases and with co-infection TB/HIV (20 days). Gateway dimension (the search in first health service):
PHC: moderate symptoms of the disease (30 days); ES: non-drinkers (30 days), and with a satisfactory
knowledge of TB (26 days); SS: not practicing preventative health control (30 days), smokers (20 days),
satisfactory knowledge of TB (26 days), didn"t seek the health service closest to residence (30 days). The
most accessible health service proved to be ES (functioning 24 hours, on demand). It is necessary to
properly equip health care professionals so as to facilitate the identification of patients from TB that
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delayed in the search in first health service, facilitating the health service accessibility thus enabling the
early diagnosis of the disease and contributing to its control.
Key words: Delayed Diagnosis, Health Services Accessibility, Tuberculosis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153025/publico/AlineAleBeraldo.pdf

Nº de Classificação: 17628
PACCIULIO, Amanda Mota. Estratégias de enfrentamento do tratamento quimioterápico na
perspectiva de crianças com câncer hospitalizadas. 2012. p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: O tratamento do câncer infanto-juvenil é prolongado e demanda frequentes internações
hospitalares, as quais expõem a criança a procedimentos invasivos e a separam das pessoas, objetos e
ambientes de seu convívio habitual. A quimioterapia é uma das terapêuticas mais utilizadas no
tratamento do câncer e, embora eficaz, provoca inúmeros efeitos colaterais e exige uma reestruturação
do cotidiano da criança adoecida. Desta forma, o cuidado oferecido a ela deve ser pensado de uma
maneira integral, considerando-se não apenas os aspectos biológicos da patologia e seu tratamento, mas
também suas repercussões emocionais, espirituais, escolares, sociais, no brincar e lazer. Visando a
amenizar as experiências estressoras e facilitar a adaptação da criança ao novo cotidiano, esta deve ser
auxiliada a desenvolver estratégias de enfrentamento da situação. Assim, este trabalho teve por objetivo
identificar e compreender as estratégias de enfrentamento da terapêutica quimioterápica, utilizadas por
crianças com câncer, durante a hospitalização. Tratou-se de um estudo exploratório, com análise de
dados qualitativa, realizado com dez crianças entre sete e 12 anos, diagnosticadas com câncer, que se
encontravam em quimioterapia, há pelo menos três meses, e hospitalizadas na unidade de internação
pediátrica de um hospital universitário no momento da coleta de dados. A pesquisa foi aprovada pelo
comitê de ética da referida instituição. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas
semiestruturadas, utilizando-se fantoches como recurso lúdico facilitador da interação e comunicação.
Como técnica complementar, realizaram-se anotações em diário de campo e colheram-se dados relativos
à patologia e histórico do tratamento nos prontuários. Realizou-se análise temática, indutiva, dos dados.
Os resultados evidenciaram estratégias de enfrentamento dos efeitos colaterais da quimioterapia; da dor
e procedimentos invasivos; da ociosidade e da incerteza quanto ao sucesso do tratamento. Tais
estratégias incluem: conhecimento e a compreensão do diagnóstico e seu tratamento; vínculo afetivo
entre a equipe de saúde e a criança; medidas farmacológicas e não farmacológicas para o alívio de
náuseas, vômitos, alopecia e dor; alimentação - o prazer proporcionado pelo controle da situação;
distração e brincadeiras - a melhor parte da hospitalização; a religião e a esperança de cura. Este estudo
identificou que, apesar do sofrimento vivido durante as hospitalizações para realização do tratamento
quimioterápico do câncer infantil, as crianças demonstraram construir vínculos positivos com a equipe de
saúde e manter o desejo e disposição para realizar brincadeiras, as quais aproximam as vivências da
internação ao cotidiano anterior à doença, evidenciando a manutenção de aspectos saudáveis, apesar do
adoecimento. As crianças desenvolveram estratégias para lidar com as adversidades da terapêutica
quimioterápica no hospital, as quais podem ser úteis quando compartilhadas com outras crianças que se
encontram na mesma condição. Por fim, conhecer e compreender as estratégias válidas para o
enfrentamento da quimioterapia, na perspectiva da criança com câncer, hospitalizada, auxiliam os
profissionais de saúde a mobilizar recursos institucionais, da própria criança e da equipe de saúde,
visando a potencializar o uso destas estratégias, tornando o tratamento o menos traumático possível.
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Palavras-chave: Neoplasias, Criança, Quimioterapia, Hospitalização, Jogos e brinquedos.

Abstract: Child-juvenile cancer treatment is extensive and demands frequent hospitalizations, which
expose the children to invasive procedures and separate them from the people, objects and environments
they are used to. Chemotherapy is one of the most used treatments in cancer management and, although
effective, it provokes countless collateral effects and demands the restructuring of the sick children"s daily
life. Therefore, care delivery should be considered comprehensively, taking into account not only the
biological aspects of the disease and its treatment, but also its emotional, spiritual, school, social, play and
leisure repercussions. With a view to mitigating the stressful experiences and facilitating the children"s
adaptation to the new daily life, they should be helped to develop strategies to cope with the situation.
Thus, this research aimed to identify and understand the strategies for coping with chemotherapy among
children with cancer during hospitalization. An exploratory research with qualitative data analysis was
developed, involving 10 children between seven and 12 years of age, diagnosed with cancer, who had
been undergoing chemotherapy for at least three months and were hospitalized at the pediatric
hospitalization unit of a teaching hospital during data collection. Approval was obtained from the hospital"s
institutional review board. For data collection, semistructured interviews were held, using puppets as a
plaything to facilitate interaction and communication. As a complementary technique, field notes were
made and data were collected on the disease and treatment history from the files. Data were subject to
inductive thematic analysis. The results evidenced strategies to cope with the collateral effects of
chemotherapy; with the pain and invasive procedures; with the lack of activity and uncertainty on
treatment success. These strategies include: knowledge and understanding of the diagnosis and its
treatment; affective bond between the health team and the child; pharmacological and nonpharmacological measures to relieve the nausea, vomiting, baldness and pain; food - the pleasure control
of the situation grants; distraction and games - the best part of hospitalization; religion and the hope of
cure. This study identified that, despite the suffering during hospitalizations to undergo chemotherapy, the
children demonstrated that they construct positive bonds with the health team and continue wanting and
willing to play, which approach the hospitalization experiences to the daily life before the illness, disclosing
that healthy aspects are maintained despite the disease. The children developed strategies to cope with
the adversities of chemotherapy in hospital, which can be useful when shared with other children in the
same condition. Finally, knowing and understanding valid strategies to cope with chemotherapy, from the
perspective of hospitalized children with cancer, help health professionals to mobilize resources from the
institution itself, the children themselves and the health team, with a view to enhancing the use of these
strategies, making treatment as less traumatic as possible.
Key words: Child, Drug therapy, Hospitalization, Neoplasms, Play and playthings.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-23042012105058/publico/AmandaMota.pdf

Nº de Classificação: 17629
VELOSO, Tatiana Maria Coelho. Ações de saúde mental desenvolvidas no cotidiano de um equipe
Estratégia Saúde da Família: possibilidades e limites. 2012. p. 129. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e a formação de recursos humanos
Orientador: Souza, Maria Conceição Bernardo de Mello
Resumo: A pesquisa teve por objetivo identificar e analisar as ações de saúde mental desenvolvidas
pelos profissionais de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família de um município de pequeno porte,
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apontando suas potencialidades e limites. Foi um estudo descritivo-exploratório, com abordagem
qualitativa. Foi realizada em uma unidade básica de saúde da família do município de Guaiúba-CE. Os
participantes foram 16 profissionais vinculados a uma equipe de ESF. A coleta de dados ocorreu em
janeiro e fevereiro de 2011. Foram utilizados como métodos de coleta de dados, a observação e quatro
grupos focais. Os diálogos foram áudiogravados e transcritos, constituindo o principal material para a
análise dos dados, que foram complementados pelas observações registradas em diário de campo. Foi
realizada análise de conteúdo de Bardin e dos dados emergiram quatro categorias. Na categoria
“Concepções de saúde mental” foram discutidas as ideias que permeavam o termo saúde mental,
passando por vinculação do comportamento dentro da normalidade a uma concepção ampliada a partir
do reconhecimento de vários aspectos que influenciam na saúde mental das pessoas. A categoria
“Quem precisa de intervenção no campo da saúde mental?” buscou descrever como no dia-a-dia do
serviço, a equipe reconhece as pessoas e/ou famílias com necessidade de intervenção no campo da
saúde mental. As questões de gênero, alterações no comportamento, o diagnóstico médico ou realização
de tratamento para transtorno mental foram algumas das formas citadas pelos participantes no
reconhecimento da demanda em saúde mental. Os agentes comunitários de saúde demonstraram
grande potencial para desempenhar esse papel. A categoria “Por quais caminhos eles andam?”
descreveu os diversos caminhos trilhados pelos pacientes após terem sido identificados com
necessidade de atenção em saúde mental. A consulta médica foi considerada fundamental e
determinante para a escolha de acompanhar o paciente na unidade de ESF, encaminhar para o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF), para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ou para algum
hospital (geral ou psiquiátrico). Por fim, na categoria “Entre a medicação e a escuta” foram discutidos
aspectos da utilização dos psicotrópicos, que, na realidade estudada, assume papel central na
assistência em saúde mental. A equipe reconheceu a relevância da escuta como uma forma de cuidado
em saúde mental que permeava os atendimentos desenvolvidos pelos diversos profissionais. Os
resultados nos levam às seguintes reflexões: as ações em saúde mental desenvolvidas no âmbito da
ESF permeiam o fazer de todos os profissionais que a compõe, como, por exemplo, a identificação da
necessidade de quem precisaria de alguma intervenção em saúde mental, a orientação de busca por
serviços de saúde, encaminhamento para os setores especializados, realização de escuta e prescrição
de psicotrópico. Apesar disto, faz-se necessário aprimorar a sistematização da identificação de casos,
desenvolver junto à equipe estratégias de cuidado em saúde mental que possam incorporar o cotidiano
da ESF, além de melhorar a relação com os outros serviços da rede, no intuito de fortalecê-la.
Palavras-chave: Saúde mental, Programa saúde da família, Assistência em saúde mental, Atenção
primária à saúde.

Abstract: The aim of this study was to identify and analyze mental health interventions developed by
workers of a Family Health team from a small city, highlight ing potentialities and limitations. This is a
descriptive and exploratory study with qualitative approach. The research was conducted at a Family
Health Unit in Guaiúba -CE. The 16 participan ts wereworkers of a Family Health team. Data was
collected in January and February of 2011 through observation and four focal groups. The dialogues were
audio recorded and later transcribed, constituting the main material of analysis, complemented with
observation notes from a field diary. Bardin's content analysis was used to asse ss data from which four
categories emerged. Mental health conceptions include ideas concerning the term mental health. There is
a slight notion of normal behavior as an extend ed conception by recognizing many aspects that influence
people's mental health. In Who needs mental health interventions? we aimed to describe how the team,
on a daily basis, recognizes people and families in need of mental health interventions. Issues related to
gender, behavioral changes, medical diagnosis or history of mental disorder treatment were
acknowledged by participants as recognition of patients in need of mental health care. Community health
workers displayed great potential to identify this feature. In In which paths do they trail? we described
several paths trailed by patients after their need for mental health care wa s identified. The medical
appointment was considered as fundamental and ad amant in the decision of escorting the patient to the
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Family Health Unit and referring him/her to the Family Health Support Center, to the Center of
Psychosocial Care, or to a hospital (gen eral of psychiatric). At last, in Between medication and listening,
aspects of the use of psychotropic drugs were discussed. In the studied reality, these drugs assume a
central role in mental health care. The team recognized the importance of listening as a mental health
care attitude and it took place in appointments conducted by several workers. Results point to the
following considerations: Mental health interventions developed at Family Health Units are identified within
care attitudes of all team workers. For instance, they can perform the identification of a person in need of
mental health intervention, the orientation to look for health services, th e referral to specialized care,
listening and prescription of psychotropic drugs. Despite that, it is necessary to improve the
systematization of chaos identification, by developing mental health care strategies within the team. These
strategies should be inco rporated into the daily routine of the Family Health Unit, to enhance the network
relationship between other health services, in order to strengthen it.
Key words: Primary Health Care, Family Health Program, Mental health, Mental Health Assistance.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15082012134531/publico/TATIANAMARIACOELHOVELOSO.pdf

Nº de Classificação: 17631
GIL, Rosineide Feres. Atividades do enfermeiro de centro de material e esterilização em instituições
hospitalares. 2012. p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: A Central de Material e Esterilização é uma unidade que concentra grande parte do arsenal de
material médico-hospitalar das instituições de saúde. Tem a responsabilidade de oferecer todos os itens
destinados ao cuidado do paciente, com qualidade e segurança, seja para procedimentos diagnósticos,
clínicos e cirúrgicos. Para tal, entretanto são necessários investimentos em tecnologia específica e
sofisticação no processamento dos materiais de acordo com sua conformidade, demandando dos
profissionais que ali atuam o desenvolvimento de competências e habilidades para um desempenho
profissional condizente com as necessidades institucionais. Esta pesquisa teve por objetivo identificar o
perfil e analisar as atividades realizadas pelos enfermeiros de CME de instituições hospitalares
brasileiras, bem como a freqüência de realização das mesmas em diferentes realidades institucionais.
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, de corte transversal, que teve como
sujeitos da pesquisa, enfermeiros assistenciais ou docentes de unidades de CME de instituições
hospitalares públicas, privadas ou filantrópicas. Para seleção dos enfermeiros foi utilizada a técnica de
bola de neve. Para coleta de dados foram criados formulários eletrônicos com recurso da planilha Google
Docs e enviados eletronicamente aos participantes. Os resultados obtidos evidenciaram em relação ao
perfil dos respondentes, enfermeiros na sua maioria do sexo feminino (93,5%), na faixa etária entre 21 a
30 anos, com tempo de formação na Enfermagem, menor que cinco anos - 35,5%%, entre 6 a 10 anos
6,5% e com mais de 15 anos, 38,7%. Em relação ao tempo de atuação em CME, todos trabalhavam a
mais de 12 meses na unidade e 58,08% possuíam entre um e cinco anos de experiência no setor.
Quanto à formação complementar, 80,6% dos enfermeiros haviam concluído algum curso de
especialização, porém destes, apenas 33,4% relacionavam-se à área de CME. Das 25 atividades
relacionadas no instrumento de coleta de dados e que se referiam a atividades validadas que retratavam
o trabalho do enfermeiro de CMEs, 15 atividades apresentaram frequência de realização diária, 09
atividades registradas com realização mensal e 14 atividades aparecem baixos percentuais e algumas
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como nunca sendo realizadas. Houve ainda a sugestão dos participantes de inclusão de quatro itens que
não foram identificados na relação analisada pelos mesmos. Esta pesquisa permitiu conhecer a
frequência das atividades do enfermeiro de CME, e evidenciou a necessidade de incorporar novas
questões sobre o futuro do trabalho na CME, que poderão determinar uma reformatação na estrutura e
nas atividades desta unidade especializada, sugerindo então o desenvolvimento de novas pesquisas na
área.
Palavras-chave: Centro de Material e Esterilização, Enfermeiro, Instituições Hospitalares.

Abstract: The Materials and Sterilization Center is a unit that concentrates a large part of the set of
materials used by a hospital institution. The Center has the responsibility to offer all items for patient/client
care with quality and safety, be it for a diagnostic procedure, surgery or in health care. However, this
demands investments in specific technology and sophistication in the processing of materials according to
their conformity, requiring the professionals who work there to development professional skills and abilities
consistent with institutional needs. This study aims at identifying the profile and analyzing the tasks
performed by nurses of the Materials and Sterilization Center in Brazilian hospital institutions, as well as
the frequency of accomplishment in different institutional realities. This study is descriptive in nature,
quantitative and cross-sectional in approach. The population comprises nurses or teachers of the
Materials and Sterilization Centers of public, private or philanthropic hospital institutions. The snowball
technique was used for the selection of the subjects. Electronic forms were created with Google Docs
spreadsheets for data collection and sent electronically to the participants. The results showed that in
relation to the profile of the respondents, most of the nurses were female (93.5%), ranging in age from 21
to 30 years, 35.5% with less than five years after nursing graduation, 6.5% 6 to 10 years after graduation,
and 38.7%. over 15 years. In relation to work time in the MSC, all had worked for more than 12 months in
the unit and 58.08% had one to five years of experience in the sector. As to supplementary training,
80.6% of the nurses had completed some specialization course, though only 33.4% of these were related
to the area of MSC. Out of the 25 activities listed in the data collection instrument, which referred to
validated activities that portray the nurses work in MSCs, 15 activities presented a daily frequency, 09
activities monthly and 14 activities registered low percentages, some of which were never performed. The
participants also suggested the inclusion of four activities that were not listed. This research has allowed
us to know the frequency of nursing activities in the MSC and highlighted the need to incorporate new
issues on future work in the MSC, which may determine a reformatting of the structure and activities of
this specialized unit, thus suggesting further research in the area.
Key words: Delphi Technique, Sterilization, Hospital Materials Administration.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012210050/publico/RosineideFeresGil.pdf

Nº de Classificação: 17633
ARANTES, Mariana Quites. O cuidado em saúde: um enfoque sob necessidade de saúde na ótica de
enfermeiros (as) na estratégia de saúde da família. 2012. p. 119. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Pereira, Maria José Bistafa
Resumo: A temática deste estudo trata da prática de enfermagem de trabalhadores de nível superior que
atuam em serviços da rede de Atenção Básica à Saúde, em especial, na Estratégia de Saúde da Família
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(ESF). Foi desenvolvido com o objetivo de analisar como os enfermeiros identificam e intervêm nas
necessidades de saúde, apresentadas pelos usuários que demandam os serviços de saúde de três
Unidades de Saúde da Família, localizadas no município de Marília, São Paulo, além de conhecer as
dificuldades e facilidades dos enfermeiros, ao desenvolverem a prática de enfermagem, na perspectiva
da produção do cuidado em saúde. Constitui-se em um estudo de natureza descritiva e de abordagem
qualitativa. Na coleta de dados, optamos pela observação livre e entrevista semiestruturada. A
observação livre se deu durante os atendimentos agendados e eventuais, ocorridos na unidade e
também na visita domiciliária. Participaram deste estudo três enfermeiras pertencentes à ESF da zona
norte do município citado. Para a análise dos dados obtidos, utilizou-se a Análise de Conteúdo Temático.
No decorrer da análise, foi possível apreender uma unidade temática relacionada às identificações e
intervenções realizadas pelas enfermeiras, sujeitos desta pesquisa, e duas subunidades: eventos
episódicos e problemas anteriores e eventos episódicos e problemas atuais. Os resultados da pesquisa
apontaram o predomínio da identificação de necessidades de saúde como sinônimo de queixas, e nas
intervenções prevaleceu a fundamentação no conhecimento biológico. Quanto às facilidades apontadas
pelas enfermeiras observadas, observaram-se o vínculo e a autonomia em relação a alguns
procedimentos, já as dificuldades destacadas foram a falta de recursos humanos, a não adesão dos
usuários em relação às atividades coletivas, dentre outras. Dessa forma, concluímos que são necessários
investimentos na formação e na qualificação dos enfermeiros para modificarem a prática em saúde, hoje
focada na doença, para uma prática fundamentada em um conceito ampliado do processo saúde-doença,
para que a satisfação das necessidades, anseios e dúvidas dos usuários passem a se constituir em foco
de atenção da prática dos enfermeiros. Consideramos necessário utilizar a Educação Permanente no
cenário do trabalho em saúde na atenção básica e assim possibilitar uma escuta qualificada dos
trabalhadores, em especial, dos enfermeiros que atuam nos serviços de saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Demandas de serviços de saúde, Determinação de
necessidades de cuidados em saúde, Enfermagem em saúde pública.

Abstract: This study deals with the practice of graduated nursing professionals who work in services of
Primary Health Care Network, especially in the Family Health Strategy (FHS). It aims to analyze how
nurses identify and intervene in health needs presented by the users who demand the health services of
three Family Health Units, located in the city of Marilia, state of São Paulo, besides to understand the
difficulties and facilities of nurses to develop nursing practice, in view of the production of health care. It
consists of a descriptive and qualitative study. For data collection, free observation and semi-structured
interview were used. The free observation was during the scheduled and possible attendances occurred in
the unit and also at the home visit. Participants were three nurses form the FHS in the north zone of the
city. For data analysis, the Thematic Content Analysis was used. During the analysis it was possible to
identify a thematic unit related to the identification and interventions performed by nurses, who were
subjects of this research, and two subunits: episodic events and previous problems and episodic events
and current problems. The results showed predominance of the identification of health needs as a
synonym of complaints, and in the interventions, the reasoning in biological knowledge prevailed.
Regarding the facilities mentioned by the nurses are the bond and autonomy for some procedures, and
the difficulties highlighted were the lack of human resources, non-compliance of users in relation to
collective activities, among others. Thus it is concluded that investments are needed in training and
qualification of nurses to change their practice in health, nowadays focused on the disease, for a practice
based on an expanded concept of health-disease process, so that the satisfaction of needs, desires and
doubts of the users becomes the focus of nursing care. It is necessary to use the Continuing Education in
the setting of health work in primary care and thus provide a qualified listening of workers, especially
nurses, who work in health services.
Key words: Demands for health services, Primary health care, Public health nursing, Determination of
health care needs,
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05112012202252/publico/MARIANAQUITESARANTES.pdf

Nº de Classificação: 17634
SHIRAMA, Flavio Hiroshi. Estudo de prevalência e caracterização do consumo de psicofármacos
por pacientes internados em clínicas médicas e cirúrgica de um hospital geral. 2012. p. 83.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Miasso, Adriana Inocenti
Resumo: Atualmente os psicofármacos têm apresentado altas prevalências de consumo pela população.
Visando fornecer subsídios para formulação de estratégias de gerenciamento de segurança no uso
destes fármacos, o presente estudo teve como objetivos: identificar, entre pacientes internados em
clínicas médica e cirúrgica de um hospital geral, a prevalência do uso de psicofármacos e, analisar a
relação do uso destes fármacos com as variáveis demográficas, socioeconômicas e farmacoterapêuticas,
com o histórico de saúde e com o resultado da aplicação do instrumento SRQ-20. Foi realizado estudo de
corte transversal, com desenho correlacional descritivo e abordagem quantitativa, com 93 pacientes das
clínicas em estudo. Para coleta dos dados utilizou-se a entrevista norteada por um questionário
envolvendo as variáveis em estudo e pelo instrumento SRQ-20 (Self-Reporting Questionnaire), para a
detecção de transtornos mentais comuns. Em seguida, foi verificado o prontuário destes pacientes,
buscando a presença de prescrição de
psicofármacos. Para avaliar a influência das variáveis
independentes sobre o consumo de psicofármacos, foram investigadas associações estatísticas usando o
teste Qui-quadrado. Para estimar a Razão de prevalência foi utilizado o modelo de regressão log-binomial
simples e múltiplo. O ajuste do modelo foi feito através do procedimento PROC GENMOD do software
SAS versão 9.0. Observou-se a prevalência de 38,71% de usuários de psicofármacos, evidenciando a
associação do uso de psicofármacos com as variáveis sexo, custeio da internação, religião e resultado
positivo no SRQ-20. Os benzodiazepínicos foram os psicofármacos mais consumidos pela amostra
(64%), seguidos pelos antidepressivos (32%). As indicações dos benzodiazepínicos relatadas pelos
pacientes foram: “para dormir” (54%), para “depressão” (14%), e para “ansiedade” (7%). A principal
indicação dos antidepressivos foi a “depressão” (50%). Identificou-se que 25% e 22% dos pacientes
estavam consumindo, respectivamente, benzodiazepínicos e antidepressivos, sem ter o conhecimento
deste fato. Verificou-se que 70% das prescrições de psicofármacos foram realizadas por médicos nãopsiquiatras, sendo os benzodiazepínicos a classe mais prescrita pelos não-psiquiatras e os
antidepressivos os mais prescritos pelos psiquiatras. Dentre os pacientes em uso de psicofármacos, 59%
realizavam apenas tratamento farmacológico, 27,8% possuíam diagnóstico de transtorno mental, 36,1%
obtiveram resultado positivo e 36,1% obtiveram resultado negativo no SRQ-20. Foi identificada a
automedicação em 5% dos pacientes. Espera-se que a presente pesquisa contribua para despertar a
preocupação necessária relacionada ao tema, para a melhoria das informações que devem ser
consideradas pelos profissionais de saúde quanto ao tratamento com psicofármacos bem como para
implementação de estratégias direcionadas ao uso racional destes medicamentos.
Palavras-chave: Gerenciamento de segurança, Pacientes internados, Psicotrópicos.

Abstract : Currently, psychotropic drugs have shown high prevalence rates of consumption by the
population. Aiming to provide subsidies for formulation of strategies of security management in the use of
these drugs, this study aimed to identify, among patients hospitalized in medical and surgical clinics of a
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general hospital, the prevalence of psychotropic use and analyze the relationship between the use of
these drugs and the demographic, socioeconomic and pharmacotherapeutics variables, with the health
history and the result of applying the SRQ-20. A cross sectional study with descriptive correlational design
and quantitative approach was performed with 93 patients in the clinics. For data collection, an interview
guided by a questionnaire involving the study variables and by the SRQ-20 (Self-Reporting Questionnaire)
was used for the detection of common mental disorders. Then, the records of these patients were
checked, looking for the presence of psychotropic prescription. To evaluate the influence of independent
variables on the consumption of psychotropic drugs, statistical associations were investigated using Chisquare test. To estimate the prevalence ratio was used the simple and multiple log-binomial regression
models. The model fit was achieved using the PROC GENMOD procedure of SAS software version 9.0. It
was observed the prevalence of 38.71% of psychotropic drug users, showing the association between the
use of psychiatric drugs and sex, cost of hospitalization, religion and positive result on the SRQ-20.
Benzodiazepines were the most consumed psychotropic drugs by the individuals of the sample (64%),
followed by antidepressants (32%). The indications of benzodiazepines reported by patients were: "to
sleep" (54%), for "depression" (14%), and "anxiety" (7%). The main indication of antidepressants was
"depression" (50%). It was found that 25% and 22% of the patients were taking, respectively,
benzodiazepines and antidepressants, without having knowledge of this fact. It was found that 70% of
prescriptions of psychotropic drugs were performed by physicians non-psychiatrists, and the most
prescribed by non-psychiatrists were benzodiazepines and the most prescribed by psychiatrists were
antidepressants. Among the patients using psychotropic drugs, 59% performed only pharmacological
treatment, 27.8% had a diagnosis of mental disorder, 36.1% had positive outcome, and 36.1% had
negative outcome in the SRQ- 20. Self-medication was identified in 5% of patients. It is expected that this
research contributes to arouse the concern related to this theme required for the improvement of
information that should be considered by health professionals regarding treatment with psychotropic drugs
and to implement strategies aimed at the rational use of medicines.
Key words: Inpatient, Management of security, Psychotropic drugs.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012163834/publico/FLAVIOHIROSHISHIRAMA.pdf

Nº de Classificação: 17635
PAGLIARINI, Fernanda Collinetti. Identificação da carga de trabalho de enfermagem segundo o
Nursing Activities Score (NAS) em unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino. 2012. p.
113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de corte transversal, descritivo, realizado
com objetivo de identificar a carga de trabalho de enfermagem, segundo o Nursing Activities Score
(NAS), em Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital público, de ensino, de grande porte,
destinado ao atendimento de pacientes em situação de Urgência ou Emergência Médica. A amostra foi
composta de 70 pacientes maiores de 18 anos, independente do diagnóstico ou tipo de tratamento, com
permanência mínima de 24 horas na unidade. A coleta, realizada no período de maio a outubro de 2011,
constou dos dados demográficos e clínicos, foram aplicados o instrumento NAS e o índice de gravidade
APACHE II das primeiras 24 horas de internação, para medida de carga de trabalho de enfermagem e
gravidade dos pacientes, respectivamente. Utilizou-se a estatística descritiva e inferencial para
tratamento dos dados, sendo a relação entre as variáveis selecionadas analisada por meio do coeficiente
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de correlação de Pearson. Os testes t de Student e ANOVA foram utilizados para a comparação das
médias. A análise conjunta das variáveis foi feita por meio de regressão linear múltipla. A maioria dos
pacientes 26 (62,86%) era do sexo masculino, com média de idade de 46,31 anos, tempo médio de
internação na UTI de 12,76 (dp=10,30),procedente do pronto socorro (45,71%), com o tipo de internação
clínica (54,29%) e em 68,57% dos casos evoluíram para alta da unidade. A média do APACHE II foi de
25,41 (dp=7,43) e do NAS de 73,59 (dp=15,68) pontos. A análise comparativa do escore NAS com as
variáveis demográficas e clínicas mostrou que pacientes que foram ao óbito apresentaram as maiores
médias de carga de trabalho de enfermagem. A correlação entre a média do escore NAS e as variáveis
quantitativas: idade, dias de internação e gravidade (APACHE II) mostrou moderada correlação com a
gravidade (r= 0,33; p= 0,00) e baixa correlação e negativa com o tempo de internação (r= -0,27; p=0,02).
O único fator associado à carga de trabalho de enfermagem nesse grupo de pacientes estudados foi sua
condição de saída. A avaliação da carga de trabalho de enfermagem, bem como os fatores que a
influenciam, tem se mostrado indispensável como recurso de gestão das unidades de terapia intensiva.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Unidade de terapia intensiva.

Abstract: This is a quantitative, cross sectional, descriptive study performed with the aim of identifying the
nursing workload according to the Nursing Activities Score (NAS) at a large scale adult Intensive Care unit
of a public teaching hospital, aimed at attending patients in Immediate or Urgent medical situations. The
sample was composed of 70 patients aged over 18 years of age, independent of the diagnosis of type of
treatment, who stayed in the unit for a minimum of 24 hours. The data collection, carried out between May
and October 2011, was composed of demopgraphic and clinical data and the NAS values and the
APACHE II severity index durring the first 24 hours were applied after admission to measure the nursing
workload and the severity of the patients respectively. Inferential and descriptive statistics were used to
process the data, with the relation between selected variables analysed using the Pearson correlation
coefficient. The student T test and ANOVA were used for the comparison of means. The combined
analysis of the variables was done using multiple linear regression. The majority of the patients 26
(62.86%) were male with a mean age of 46.31, the mean time they were admitted to ICU was 12.76
(sd=10.30). The majority of patients were transferred from the Emergency Room (45.71%), with clinical
admission (54.29%) and in 68.57% of cases they were discharged from the unit. The mean score from
APACHE II was 25.41 (sd=7.43) and NAS was 73.59 (sd=15.68) points. The comparative analysis of the
NAS scores with the demographic and clinical variables showed that patients which died presented the
highest mean nursing workloads. The correlation between the mean NAS score and the quantitative
variables: age, days in hospital and severity (APACHE II) showed a moderate correlation with the severity
(r=0.33; p=0.00) and low and negative correlation with the length of hospitalization (r=-0.27; p=0.02). The
only factor associated to the nursing workload in the group of patients studied was their medical condition
when discharged. The evaluation of the nursing workload, as well as the factors which influenced it, has
been shown to be an essential resource for the managament of intensive care units.
Key words: Intensive Care Unit, Nursing Workload.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012163034/publico/Fernandacollinettipagliarini.pdf
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Donato, Edilaine C. S. Gherardi
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo e exploratório, de natureza epidemiológica, de
prevalência e correlacional realizado em um serviço ambulatorial de saúde mental (Núcleo de Saúde
Mental), localizado no interior paulista. O trabalho teve dois objetivos, sendo o primeiro, descrever o perfil
dos usuários atendidos no referido ambulatório com base no diagnóstico, informações sobre internação
psiquiátrica e dados sociodemográficos; e o segundo, testar a associação entre a necessidade de
internação psiquiátrica apresentada pelos usuários e seus diagnósticos, sexo e idade e com base nesta
associação, determinar a probabilidade de necessidade de internação de novos usuários ingressantes no
serviço de saúde, com base nas variáveis associadas. Os dados foram extraídos dos prontuários de
todos os pacientes que atualmente realizam tratamento no Núcleo de Saúde Mental (NSM), totalizando
1281 prontuários. Os dados foram compilados diretamente em planilha elaborado no Microsoft Excel
2010 para posterior análise no software estatístico Stata 11. As variáveis utilizadas foram idade, sexo,
escolaridade, diagnóstico e internação (se o paciente já foi submetido à internação psiquiátrica ao menos
uma vez ao longo da vida). Na primeira etapa da análise de dados realizou-se a estatística descritiva
exibindo o perfil geral do NSM e em seguida comparando-o com o perfil específico dos pacientes
acometidos por cada um transtornos que apresentaram significância estatística (p<0,05) no modelo de
regressão logística empregado. Na segunda etapa da análise de dados foi testada a associação entre a
necessidade de internação psiquiátrica e as variáveis sexo, idade e cada um dos grupos diagnósticos;
para tanto se utilizou a regressão logística com múltiplas variáveis. Ainda na segunda etapa, após a
análise de regressão, com base nos coeficientes extraídos desta e referente a cada uma das variáveis
que se adequaram ao modelo de regressão (p<0,005), elaborou-se a equação da população do NSM, a
qual apresenta como variável resposta a probabilidade de um paciente do NSM necessitar de internação
psiquiátrica ao menos uma vez ao longo da vida. Os resultados apontaram que a maior parte dos
pacientes em tratamento no NSM são do sexo feminino (cerca de 69%); possuem baixo nível de
escolaridade (quase 67% possuem no máximo o ensino fundamental completo); possuem idade entre 40
e 59 anos (pouco mais de 50%). Os transtornos mais prevalentes foram depressão, esquizofrenia, e
distúrbios ansiosos. Aqueles que apresentaram maior probabilidade de internação psiquiátrica foram o
transtorno esquizoafetivo, TAB e esquizofrenia. Espera-se que os resultados aqui demonstrados sirvam
para demonstrar a importância do conhecimento epidemiológico como ferramenta de gestão, neste caso
em especial para os serviços de saúde mental, norteando o direcionamento dos diversos tipos de
recursos e possibilitando o atendimento integral e equânime aos usuários, pautado nos princípios do SUS
e nos ideais de reabilitação psicossocial.
Palavras-chave: Saúde mental, Epidemiologia, Hospitalização, Psiquiatria.

Abstract: This is a quantitative, descriptive and exploratory study. It was epidemiological type of study of
prevalence and correlation performed on an outpatient mental health service (Mental Health Center),
located within the state of São Paulo. The study had two objectives: first, to describe the profile of users
treated in the Mental Health Center based on the diagnosis, information about psychiatric hospitalization
and sociodemographic data; and the second, test the association between the need for psychiatric
hospitalization presented by users and their diagnoses, sex and age; based on this association, determine
the probability of need for hospitalization of new users entering the health service, based on the
associated variables. Data were abstracted from medical records of all patients currently being treated at
the Mental Health Center, totaling 1281 files. The data were compiled by Microsoft Excel 2010 for further
analysis in Stata 11. The variables used were age, gender, education, diagnosis and hospitalization (if the
patient has been subjected to psychiatric hospitalization at least once throughout their lives). In the first
stage of data analysis was performed descriptive statistics showing the overall profile of the Mental Health
Center and then comparing it with the specific profile of patients affected by each disorder that showed
statistical significance (p<0,05) in model employed logistic regression. In the second stage of data
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analysis tested the association between the need for psychiatric hospitalization and gender, age and each
of the diagnostic groups, for so we used logistic regression with multiple variables. Also in the second
stage, after regression analysis, based on coefficients extracted from this and referring to each of the
variables that are suited to the regression model (p <0.005), developed the equation of the population of
Mental Health Center, which presents response variable as the probability of a patient needs psychiatric
hospitalization at least once throughout life. The results showed that most patients at the Mental Health
Center are female (69%), have a low educational level (almost 67% have at most completed primary
education), are 40 to 59 years (more than 50%). The most prevalent disorders were depression,
schizophrenia, and anxiety disorders. Those who had a higher probability of psychiatric hospitalization
were schizoaffective disorder, bipolar disorder and schizophrenia. It is hoped that the results serve to
demonstrate the importance of epidemiological knowledge as a management tool, in this case for mental
health services in particular, guiding the direction of the various types of resources and enabling the full
and equal service to users, guided by the principles of the health care system and the ideals of
psychosocial rehabilitation.
Key words: Epidemiology, Hospitalization, Mental Health, Psychiatry.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012200043/publico/LEONARDONAVESDOSREIS.pdf

Nº de Classificação: 17638
PAULA, Lívia Loamí Ruyz Jorge de. Qualidade de vida, impacto do tratamento e níveis de
concordância entre avaliação de crianças e adolescentes em tratamento de câncer e seus
cuidadores. 2012. p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: Introdução: As repercussões causadas pelo diagnóstico de câncer na vida de uma criança ou
adolescente vão além dos danos físicos diretamente relacionados ao tratamento. O medo, a dor e a
incerteza relacionada à cura passam a fazer parte de sua vida e de sua família e as desestruturações na
rotina familiar pelas constantes idas ao hospital, pelo afastamento da escola, assim como pelos diversos
efeitos que o tratamento traz, alteram a qualidade de vida desses indivíduos. Os profissionais de saúde,
destacando-se aqui a enfermagem, devem estar atentos para essas alterações, a fim de planejar e
executar uma assistência eficiente e promotora de bem estar. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QV)
e o impacto do tratamento em crianças e adolescentes com câncer, mediante aplicação dos inventários
PedsQL 4.0 Generic Core Scale e PedsQL 3.0 Cancer Module. Material e métodos: Estudo descritivo,
transversal, realizado com 215 crianças e adolescentes brasileiros e seus cuidadores, com idade entre
dois e 18 anos e tempo de tratamento entre um e 12 meses. Para avaliação da QV geral, utilizou-se o
inventário PedsQL 4.0 Generic Core; já para análise do impacto do tratamento, o inventário utilizado foi
PedsQL 3.0 Cancer Module, ambos traduzidos para o Brasil. Para análise estatística, utilizou-se a média
para o cálculo dos escores dos domínios, conforme orientação dos autores do instrumento e coeficiente
de correlação intraclasse, teste t-Student e teste de correlação de Pearson para as demais análises.
Resultados: Na avaliação do escore total (escala de 0 a 100), as crianças e adolescentes atingiram
escore de 72,91 e seus cuidadores, 66,86. Analisando-se os domínios para os pacientes, notou-se que o
de maior impacto foi o de preocupações (56,79) e o de menor, a ansiedade frente ao tratamento (83,23).
Já na visão dos cuidadores, esse domínio foi o de maior impacto (57,14) e o de menor, o de dor e
ferimentos (74,57). As crianças e adolescentes, de forma geral, avaliaram, em relação aos cuidadores,
maiores escores em 7 dos 9 domínios analisados. Também se observou diferenças nas avaliações de
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acordo com a faixa etária. Notou-se nos resultados que o nível de concordância entre as avaliações
variou de acordo com a faixa etária estudada e o domínio analisado. Conclusão: A avaliação de
qualidade de vida relacionada à saúde das crianças e adolescentes deve ser usada como desfecho
primário, sempre que possível, mas sugere-se que se aprecie, também, o ponto de vista dos cuidadores,
pois se torna meio para observações mais acuradas e para planejamento de intervenções mais eficazes
e efetivas.
Palavras-chave: Adolescente, Criança, Enfermagem em Oncologia Pediátrica, Qualidade de vida.
Abstract: The impact caused by the cancer diagnosis in the life of a child or teenager goes beyond the
physical damage directly related to treatment. The fear, pain and uncertainty about the cure become part
of his life and his family and deconstructed the familiar routine by constant trips to the hospital, the
remoteness of the school, as well as the various effects that the treatment brings, change the quality of life
of individuals. Health professionals, especially nurses, should be alert to these changes in order to plan
and execute an efficient assistance and promoting wellness. Aim: To assess the quality of life (QOL) and
the impact of treatment in children and adolescents with cancer through the application of inventories
PedsQL 4.0 Generic Core Scale and PedsQL 3.0 Cancer Module. Material and methods: Cross-sectional
study was conducted with 215 children and adolescents and their caregivers, aged between two and 18
years and duration of treatment between one and 12 months. To assess the overall QoL, we used the
PedsQL 4.0 Generic Core inventory, while for analysis of the impact of treatment, the inventory was used
PedsQL 3.0 Cancer Module, both translated into Brazil. Statistical analysis was used to calculate the
average of domain scores, as recommended by the authors of the instrument and the intraclass
correlation coefficient, t-Student test and Pearson correlation test for the remaining analyzes. Results: In
the evaluation of the total score (scale of 0 to 100), children and adolescents reached a score of 72.91
and their caregivers, 66.86. Analyzing areas for patients, it was noted that the greatest impact was of
concern (56.79) and lower the anxiety during treatment (83.23). In the view of caregivers, this area was
the highest impact (57.14) and the least, the pain and injuries (74.57). Children and adolescents, in
general, assessed in relation to carers, higher scores in seven of the nine areas analyzed. It also
observed differences in ratings according to age. It was noted in the results that the level of agreement
between evaluations varied according to age group studied and analyzed field. Conclusion: The
assessment of quality of life related to health of children and adolescents should be used as the primary
outcome, whenever possible, but it is suggested that to appreciate also the view of caregivers, because it
becomes a means of observations more accurate and to plan interventions more efficient and effective.
Key words: Children, Pediatric Oncology Nursing, Adolescent, Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012154814/publico/LiviaLoami.pdf

Nº de Classificação: 17639
NILSEN, Loren. Reações adversas durante condicionamento para transplante autólogo de células
tronco hematopoéticas em vigência do uso de globulina antitimocitária. 2012. p. 77. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo: A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune desmielinizante progressiva imunomediada
por linfócitos T auto-reativos, que provocam uma cascata imunológica, amplificando a inflamação local.
No Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), existem linfócitos T auto reativos destroem as células beta do
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pâncreas, causando deficiência na produção de insulina. O desenvolvimento de terapêuticas específicas
fica limitado pela etiologia indefinida destas doenças, apesar de avanços na terapêutica antiinflamatória e
imunossupressora. Uma alternativa de tratamento atual para tais doenças é o transplante autólogo de
células tronco hematopoéticas (TACTH). O presente estudo, observacional do tipo transversal, com a
coleta de dados de caráter retrospectivo, tem como objetivo identificar as reações adversas manifestadas
pelos pacientes diabéticos ou de esclerose múltipla, submetidos ao TACTH no período de 2004 a
dezembro de 2010. Para a coleta de dados elaborou-se dois instrumentos que foram submetidos à
validação aparente e de conteúdo por três juízes. A amostra final do estudo foi constituída pela obtenção
dos dados de 72 prontuários, sendo 23 de pacientes diabéticos e 49 de pacientes com EM. Em relação
aos pacientes diabéticos 16 pertenciam ao sexo masculino e a idade média foi 18,26 anos. Todos
possuíam positividade para o anticorpo anti-carboxilase do ácido glutâmico (antiGAD65). Quanto aos
pacientes com EM, trinta e três pertenciam ao sexo feminino e idade média foi de 37,2 anos. O subtipo da
doença mais frequente foi o surto-remissivo em 21 (42,9%) pacientes. A escala expandida do estado de
incapacidade (EDSS) variou entre 3,0 e 6,5. Em relação às reações adversas manifestadas pelos
pacientes diabéticos foram mais frequentes os calafrios, febre, cefaléia, náusea e vômito e nos pacientes
com esclerose múltipla foram retenção hídrica e cefaléia. As principais intervenções de enfermagem
identificadas para os pacientes diabéticos e com EM foram monitorização dos sinais vitais, coleta de
hemocultura, otimização da administração de medicamentos antieméticos, controle da infusão da
globulina antitimocitária, orientações sobre alimentação e para reduzir o risco de queda. Os pacientes
com DM1 apresentam reações mais agudas e necessitam de monitorização contínua. Já os pacientes
com EM são mais dependentes dos cuidados de enfermagem, exigindo maior tempo de cuidados
prestados pelo profissional. Embora o DM1 e a EM sejam doenças distintas, percebe-se que na prática
clínica, exigem do enfermeiro uma excelência no cuidado, quer pelas particularidades do tratamento
realizado ou pelas singularidades de cada uma delas.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doenças do sistema imune, Transplante de células-tronco
hematopoéticas, Transplante de medula óssea.

Abstract: Multiple sclerosis (MS) is a progressive demyelinating autoimmune disease, immune- mediated
by auto-reactive T lymphocytes, which provoke an immunological cascade, enhancing the local
inflammation. In type 1 diabetes mellitus (DM1), self-reactive T lymphocytes exist that destroy ? cells in
the pancreas, causing insulin production deficiency. The development of specific therapeutics is limited by
these diseases' undefined etiology, despite advances in anti-inflammatory and immunosuppressive
therapy. A current treatment alternative for these diseases is autologous hematopoietic stem cell
transplantations (AHSCT). The aim of this observational and cross-sectional study with retrospective data
collection is to identify the adverse reactions manifested by diabetic or MS patients who were submitted to
AHSCT between 2004 and December 2010. For data collection, two instruments were elaborated,
submitted to face and content validation with the help of three experts. The final study sample comprised
data from 72 patient files, 23 from diabetic and 49 from MS patients. As for the diabetic patients, 16 were
male and the mean age was 18.26 years. All were positive for the anti-glutamic acid decarboxylase
(antiGAD65) antibody. Concerning MS patients, 33 were female and the mean age was 37.2 years. The
most frequent disease subtype was relapsing-remitting in 21 (42.9%) patients. The expanded disability
status scale (EDSS) score ranged between 3.0 and 6.5. As for the adverse reactions the diabetic patients
manifested, shivers, fever, migraine, nausea and vomiting were the most frequent, while fluid retention
and migraine were the most frequent among multiple sclerosis patients. The main nursing interventions
identified for the diabetic and MS patients were vital sign monitoring, blood culture collection, optimization
of anti-emetic drug administration, control of anti- thymocyte globulin infusion, dietary orientations and
advice to reduce the risk of falls. DM1 patients present more acute reactions and need continuous
monitoring. MS patients are more dependent on nursing care, demanding lower professional care time.
Although DM1 and MS are distinct conditions, in clinical practice, they demand excellent care from nurses,
whether due to the particularities of the treatment or the singularities of each disease.
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Key words: Nursing Care, Bone Marrow Transplantation, Hematopoietic Stem Cell Transplantation,
Immune System Diseases.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012200934/publico/LORENNILSEN.pdf

Nº de Classificação: 17640
RIGOTTI, Marcelo Alessandro. Segurança microbiológica na abertura de ampolas com ênfase no
procedimento de desinfecção. 2012. p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Andrade, Denise de
Resumo: O cuidado a saúde incorpora continuamente, novas tecnologias relacionadas a produtos e
processos que podem trazer riscos, especialmente, quando não possuem embasamento técnicocientífico. Ampolas de plástico são amplamente utilizadas no preparo de injetáveis, no entanto, a
contaminação biológica das soluções na sua abertura é ainda questionável. Sabe-se que o risco de
infecção tem etiologia multifacetada envolvendo aspectos complexos da microbiota endógena e das
condições ambientais. O objetivo do estudo é contribuir para com a segurança microbiológica da abertura
de ampolas com base no procedimento de desinfecção e, assim, minimizar os riscos de contaminação
biológica no preparo de injetáveis. Trata-se de um experimento de laboratório que permitiu avaliar a
esterilidade do conteúdo das ampolas e, consequentemente produziu evidencias acerca da segurança
microbiológica no preparo de injetáveis. Para determinação se a abertura de ampolas possibilita
veiculação bacteriana para as soluções utilizaram-se dois métodos de desinfecção do gargalo um com
suabe e outro com algodão ambos umedecidos em álcool a 70%. Das 120 ampolas de plástico com água
esterilizada 60 tiveram seus gargalos contaminados intencionalmente com Serratia marcescens (ATTCC
14756) e outra metade com Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) (ATTCC 43300) na
ordem de 106 UFC/mL. Na abertura das respectivas ampolas utilizaram-se os princípios e o rigor de
assepsia em termos de higiene das mãos e uso de luvas esterilizadas. Na avaliação da positividade das
culturas uma alíquota da solução de cada ampola foi pipetada em caldo nutriente e incubada a 35ºC por
14 dias. A fricção dos gargalos das ampolas com suabe ou bolas de algodão embebidas em 3 ml de
álcool a 70% não foi eficaz na redução da contaminação do conteúdo destas ampolas. Evidencia-se que
houve maior contaminação nas ampolas, intencionalmente contamindas com Serratia marcescens, que
receberam desinfecção com suabe 19 (63,3%) comparado as ampolas 15 (50%) que foram desinfetadas
com bolas de algodão embebidas em álcool. As ampolas contaminadas com Staphylococcus aureus
resistente à meticilina independentemente de utilizar suabe ou bolas de algodão embebidas em álcool, a
contaminação do conteúdo das ampolas foi alta 24 (80%) e 18 (60%), respectivamente. Das 60 (100%)
ampolas contaminadas com Serratia marcescens 34 (56,7%) apresentaram contaminação da água
destilada e, das 60 (100%) ampolas contaminadas com Staphylococcus aureus resistente à meticilina, 42
(70%) apresentaram contaminação. A elucidação do processo de contaminação do conteúdo de ampolas
de plástico durante sua abertura é urgente, especialmente considerando a possibilidade do contato da
solução com o meio externo e vice-versa. Consta-se que a temática carece de mais investimentos de
pesquisa dado a relevância do procedimento de desinfecção na redução da carga microbiana.
Palavras-chave: Contaminação de medicamentos, Controle de Infecção, Desinfecção.

Abstract: The health care incorporates continuously new technologies related to products and
administration processes that may pose risks, especially when there is no technical- scientific basis.
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Plastic ampoules are widely used in the preparation of injectables, however, biological contamination in
solutions at its opening is still questionable. It is known that the risk of infection presents a multifaceted
etiology involving complex aspects of endogenous microbiota and environmental conditions. The present
investigation was carried out in order to contribute to the microbiological safety of opening ampoules
based on disinfection procedure and thereby minimize the risk of biological contamination in the
preparation of injectables. This is a laboratory experiment that allowed to evaluate the sterility of
ampoules´ contents and consequently produced evidences regarding the microbiological safety in the
preparation of injectables. To determine whether the opening of ampoules allows the carrying of bacteria
into the solutions it was used two methods of ampoule neck disinfection, one with cotton balls and another
with cotton swab both soaked with 70% alcohol. Of the 120 plastic ampoules containing sterile water, 60
had the ampoules necks intentionally contaminated with Serratia marcescens (ATTCC 14756) and the
other half with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATTCC 43300) of the order of 106
CFU/mL. At the opening of respective ampoules it was used the principles of strict asepsis and rigor in
terms of hand hygiene and use of sterile gloves. In the evaluation of positive cultures an aliquot of solution
from each ampoule was pipetted in nutrient broth and incubated at 35 °C for 14 days. Rub the ampoules
necks with swab or cotton balls soaked with 70% alcohol in 3 ml was not effective in decreasing
contamination of contents of those ampoules. It is evident that there were more contamination in
ampoules intentionally contaminated with Serratia marcescens which received disinfection with swabs 19
(63.3%) if compared ampoules disinfected with cotton balls soaked in alcohol 15 (50%). Ampoules
contaminated with methicillin-resistant Staphylococcus aureus neither swab nor cotton balls soaked in
alcohol was effective, contamination of the contents of the ampoules 24 was high (80%) and 18 (60%),
respectively. Of the 60 (100%) ampoules contaminated with Serratia marcescens 34 (56.7%) had distilled
water contaminated, and from 60 (100%) ampoules contaminated with methicillin-resistant
Staphylococcus aureus, 42 (70%) were contaminated. The elucidation of contamination process of
contents of plastic ampoules during its opening is an urgent need, especially considering the possibility of
contact of the solution with the external environment and vice versa. The evidence suggests that the issue
needs more research investments given the relevance of the disinfection procedure in decreasing
microbial load.
Key words: Disinfection, Drug contamination, Infection control, Serratia marcescens.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012201527/publico/MARCELOALESSANDRORIGOTTI.pdf
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BERTAZONE, Thaís Mara Alexandre. Conhecimento dos alunos de graduação em Educação Física
sobre diabetes mellitus. 2012. p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
Resumo: Estudo transversal que teve como objetivo avaliar o conhecimento sobre diabetes mellitus de
alunos do último ano de Cursos de Bacharelado em Educação Física, no interior do estado de São Paulo,
em 2012. A amostra aleatória foi constituída por 69 alunos de três instituições de ensino particulares em
Educação Física. Para a coleta de dados foi construído um questionário dividido em duas partes. Na
primeira parte foram avaliadas as variáveis sociodemográficas, e na segunda, com 27 questões, sendo
19 de múltipla escolha e oito de alternativas verdadeiras ou falsas, as variáveis relacionadas ao
conhecimento sobre conceito, sinais e sintomas, e exercício físico. Os dados foram analisados por meio
de estatística descritiva. Os resultados mostraram que em relação à caracterização dos alunos
encontrou-se que a maioria era do sexo masculino, na faixa etária dos 20 aos 24 anos e solteiros. Quanto
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à renda familiar 55,0% percebiam de um a seis salários mínimos. Em relação às questões relacionadas à
categoria conceitos obteve-se que o maior índice de acertos, esteve relacionado às características do DM
tipo 2, 37 (53,6%), e os menores foram referentes à classificação do DM e ao valor de glicemia capilar ao
acaso que reflete a hipoglicemia, 7 (10,1%), respectivamente. Quanto às questões relacionadas à
categoria sinais e sintomas obteve-se que o maior índice de acertos foi relacionado aos sinais e sintomas
clássicos de hipoglicemia, 27 (39,1%) e os menores índices de acerto foram referentes aos sintomas
clássicos do DM, e os sinais e sintomas clássicos de hiperglicemia, 11 (15,9%), respectivamente. No que
se refere às questões relacionadas à categoria exercício físico obteve-se que o maior índice de acertos
foi relacionado às recomendações para prescrição do exercício físico para indivíduos com DM, ao
exercício físico para indivíduos com neuropatia periférica, e ao exercício físico para indivíduos com
retinopatia e nefropatia diabética, 55 (79,7%), respectivamente. Já os menores índices de acerto foram
referentes à quantidade de carboidratos recomendada para indivíduos com DM em terapia
medicamentosa durante exercícios prolongados e intensos, 4 (5,8%). Em relação ao número de
respostas corretas e incorretas do questionário obteve-se que 12 (17,4%) alunos acertaram 12 e 13
questões respectivamente. Cabe destacar que 2 (2,9%) alunos não mostraram conhecimento das 27
questões do questionário, mostrando desta forma uma média de 11,1 e um desvio padrão de 3,4. Já em
relação ao número de respostas incorretas obteve-se que 13 (18,8%) alunos erraram 15 questões e que
um aluno (1,4%) errou 23 questões, constatando assim uma média de 15,0 e um desvio padrão de 2,8.
Conclui-se que os alunos apresentaram índice satisfatório de acertos na categoria exercício físico, e
insatisfatório na categoria conceitos e sinais e sintomas. Recomenda-se que as instituições de ensino
superior focalizem esforços para a inclusão na grade curricular do curso de graduação em Educação
Física de conteúdos que fazem a interface entre exercício físico e doenças crônicas, em particular, o DM,
com vistas a enorme demanda de indivíduos com esta doença na população.
Palavras-chave: Conhecimento, Diabetes mellitus, Exercício Físico.

Abstract: Cross-sectional study which aimed to assess last year Bachelor students in Physical
Education's knowledge on diabetes mellitus in São Paulo State, Brazil. The random sample consisted of
69 students belonging to three private Physical Education Universities. Data were collected through a
questionnaire divided into two parts. In the first part were assessed sociodemographic variables and in the
second, composed by 27 questions, 19 multiple-choice alternatives and eight true or false, variables
related to the concepts' knowledge, signs and symptoms, and physical exercise. Data were analyzed
using descriptive statistic. Results related to students' characterization showed that most of them were
male, aged between 20 and 24 year old and single. With regard to the family income 55,0% perceived
from one to six minimum wages. On questions related to the concepts category was found that the highest
rate of correct answers was related to the characteristics of type 2 DM, 37 (53,6%), and the lowest for the
classification of diabetes mellitus and the value of glycemia that reflects hypoglycemia 7 (10,1%),
respectively. Questions related to the category of signs and symptoms showed that the highest rate of
correct answers were related to the signs and symptoms of hypoglycemia, 27 (39,1%), and lower
accuracy rate was related to the classic symptoms of DM, and the signs and symptoms of hyperglycemia,
11(15,9%), respectively. Regarding the issues related to the physical exercise's category it was found that
the highest rate of correct answers was related to the recommendations for exercising prescription for
subjects with DM, to the physical exercise for subjects with peripheral neuropathy, and exercise for
subjects with retinopathy and diabetic nephropathy, 55 (79,7%), respectively. The lowest rate of correct
answers was related to the amount of carbohydrates recommended for subjects with DM in drug therapy
during longer and intense exercise, 4 (5,8%). Regarding the number of correct and incorrect answers in
the questionnaire, it was found that 12 (17,4%) students answered correctly 12 and 13 questions,
respectively. It is noteworthy that 2 (2,9%) students showed lack of knowledge in the 27 questions, thus
showing an average of 11,1 and a standard deviation of 3,4. In relation to the number of incorrect answers
it was found that 13 (18,8%) students missed 15 questions and one student (1,4%) missed 23 questions,
thus finding an average of 15,0 and a standard deviation of 2,8. It was concluded that students had

78

satisfactory success's rate in exercise's category and inadequate in concepts, signs and symptoms'
category. It is recommended that the Universities focuse on efforts to include in the curricular grade of
Physical Educations' course, subjects related to physical exercise and chronic diseases, mainly DM,
aiming to the great demand from people with this disease among the population.
Key words: Diabetes Mellitus, Exercise, Knowledge
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06112012185718/publico/THAISMARAALEXANDREBERTAZONE.pdf
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motivacionais. 2012. p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo: A obesidade é problema de saúde que afeta diversas sociedades. Seu tratamento deve ter
abordagem multiprofissional e interdisciplinar. No entanto, tratamentos crônicos têm, em geral, menor
adesão, pelo fato de exigirem muito empenho do sujeito para modificar seus hábitos de vida e atingir as
metas propostas. O objetivo deste estudo foi investigar a taxa de abandono do tratamento da obesidade e
seus aspectos motivacionais, com vistas a contribuir para o planejamento de estratégias terapêuticas
mais eficazes que diminuam o impacto das consequências dessa doença para a saúde pública. O estudo
foi realizado a partir de informações contidas no banco de dados do Programa de Reeducação Alimentar
(PRAUSP), com informações de 192 adultos com excesso de peso, de ambos os sexos, que participaram
de 14 grupos formados no período de 2004 a 2009, concluindo ou não a estratégia. Foi considerado
abandono quando o indivíduo apresentou 30% ou mais de faltas nos 10 encontros realizados e não
participou da avaliação final do programa. Com esses sujeitos, foi realizada uma entrevista para coleta de
dados sociodemográficos, realização de medidas de circunferência da cintura, além de peso e estatura
para cálculo do índice de massa corporal (IMC). Nesse momento, foi investigado o motivo do abandono e
aplicada a Escala de Silhuetas para avaliação da imagem corporal. Como resultados, 82 pessoas
abandonaram o programa (43,8%) e 50 delas aceitaram participar do estudo. A maioria era do sexo
feminino (n=35; 70%) com idade média de 46,8 anos, casada (n=30; 60%) e ensino médio completo
(n=28; 56%). Quase metade deles (n=23; 46%) tinha renda familiar mensal de quatro salários-mínimos. O
motivo mais frequente do abandono citado pelos sujeitos foi o horário inadequado (46%). Depois da
participação no PRAUSP, 80% (n=40) relataram alguma tentativa de redução de peso; 64% (n=32)
obtiveram sucesso, mas 88% (n=44) referem que ainda precisam emagrecer. Mais da metade deles
(n=26; 52%) participaria novamente do programa. O IMC médio antes do PRAUSP e atualmente foi de
33,4kg/m2±5,9kg/m2 e 33,8kg/m2±6,8kg/m2, respectivamente. Oito por cento (n=4) estão eutróficos e a
porcentagem de obesidade grave aumentou de 12 para 18%. A circunferência da cintura média antes do
PRAUSP e atualmente foi de 112,5cm±15,1cm e 109,7cm±14,4 cm para os homens e 102,4cm±13,1cm e
96,3cm±14,7 cm para as mulheres, respectivamente. Houve superestimação do tamanho corporal nas
mulheres (p=0,00), ao se comparar o IMC atual (33,1kg/m²) com aquele relativo à silhueta que elas
achavam que possuíam (IMC real=37,4kg/m²). A insatisfação corporal foi encontrada em todos indivíduos
(p=0,00), ao escolherem silhuetas mais magras (IMC desejado= 27,4kg/m² para mulheres e 24,5kg/m²
para homens (amostra total: 26,5kg/m²). Conclui-se que a taxa de abandono é alta e o motivo citado
(horário incompatível com o trabalho) merece reflexão cuidadosa, visto que os indivíduos já tinham essa
informação ao decidirem participar do programa. Nesse sentido, outros estudos são necessários para
melhor compreensão dos fatores que interferem na adesão a estratégias para perda de peso.
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Palavras-chave: Abandono, Educação Nutricional, Imagem corporal, Obesidade.

Abstract: Obesity is a health problem which affects many societies; its treatment should have a
multiprofessional and interdisciplinary approach. However, chronic treatments have, in general, lower
adherence because they require much individuals' effort to modify their lifestyle and achieve proposed
goals. This study aimed to investigate the dropout rate in treatment of obesity and its motivational aspects
in order to contribute to the planning of more effective therapeutic strategies that reduce the impact of
consequences of this disease to public health. The study was conducted based on information contained
in the Food Retraining Program (PRAUSP) database with information about 192 overweight adults, men
and women who participated in 14 groups formed in the period from 2004 to 2009, concluding or not the
strategy. It was considered dropout when the individual had 30% or more absences during the 10
meetings and did not attend the final evaluation of the program. With these subjects, an interview was
conducted to collect demographic data; the measures of waist circumference, weight and height to
calculate body mass index (BMI) were performed. At this point, the reason for dropout was investigated
and the Silhouettes Scale for assessment of body image was applied. As a result, 82 people left the
program (43.8%) and 50 of them agreed to participate in the study. Most were female (n=35; 70%) with
mean age of 46.8 years old, married (n=30, 60%) and with completed high school (n=28; 56%). Almost
half of them (n=23, 46%) had monthly family income of four Brazilian minimum wages. The most frequent
reason for dropout reported by subjects was the inadequate time (46%). After participation in PRAUSP,
80% (n=40) reported some attempt at weight reduction; 64% (n=32) were successful but 88% (n=44) state
that they still need to lose weight. More than half of them (n=26; 52%) would participate in the program
again. The mean BMI before PRAUSP and currently was 33.4kg/m2±5.9kg/m2 and 33.8kg/m2±6.8kg/m2,
respectively. Eight percent (n=4) were eutrophic and the percentage of severe obesity increased from 12
to 18%. The average waist circumference before PRAUSP and currently was 112.5cm±15.1cm and
109.7cm±14.4 cm for men and 102.4cm± 13.1cm and 96.3cm±14.7 cm for women, respectively. There
was overestimation of body size in women (p=0.00) when comparing the current BMI (33.1kg/m²) with the
silhouette that they thought they had (real BMI=37.4 kg/m²). The body dissatisfaction was found in all
subjects (p=0.00) by choosing leaner silhouettes (desired BMI=27.4 kg/m² for women and 24.5kg/m² for
men (total sample: 26.5kg/m²). It was concluded that the dropout rate is high and the reason reported
(time incompatible with the work) deserves careful consideration, since the individuals had this information
when they decide to participate in the program. Thus, further studies are needed to better understanding
of the factors that influence adherence to strategies for weight loss.
Key words: Body image, Nutrition education, Dropout, Obesity.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012154151/publico/FrancineScochiLeal.pdf
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NASCIMENTO, Talita Garcia do. Neutropenia e qualidade de vida em mulheres com câncer de
mama durante o tratamento quimioterápico. 2012. p. 62. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Pública) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no clico vital
Orientador: Gozzo, Thaís de Oliveira
Resumo: Este estudo teve como objetivos analisar a ocorrência de neutropenia induzida pelas drogas
utilizadas nos protocolos de quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante entre mulheres com câncer de
mama seguidas no Ambulatório de Mastologia do HCFMRP-USP e identificar os domínios de qualidade
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de vida (QV) mais afetados entre as mulheres durante o tratamento quimioterápico. Foi realizada
avaliação das toxicidades hematológicas a cada ciclo de tratamento quimioterápico de mulheres com
câncer de mama, seguidas no referido ambulatório. A avaliação da QV se deu em três momentos do
tratamento com a aplicação do questionário EORTC QLQ-C30 e do módulo específico para câncer de
mama o QLQ-BR23. Foram incluídas 79 mulheres, sendo que 34,2% apresentavam-se na faixa etária de
51 a 60 anos. De acordo com a terapêutica utilizada, 50,6% receberam tratamento quimioterápico
neoadjuvante; 63,3% apresentaram neutropenia em algum momento e 20,2% apresentaram dois
episódios de neutropenia Observou-se um total de 116 episódios neutropênicos ao longo do estudo;
destes, 46,5% grau II. A análise da QV mostrou que nas três medidas avaliadas, antes do início do
tratamento, no meio e ao final, as diferenças entre os escores de sintomas foram estatisticamente
significantes (p<0,05). Quando comparadas as três aplicações, observou-se uma piora dos sintomas
incluindo fadiga, dispnéia, náusea e vômito. Os resultados encontrados sugerem o desenvolvimento de
novos estudos com maiores amostragens, aumento na peridiocidade das avaliações de QV entre os
ciclos de quimioterapia concomitante a utilização de instrumentos específicos para avaliar o real impacto
da neutropenia na QV. A partir de tais informações, torna-se possível determinar quais indivíduos
possuem maior risco em desenvolver neutropenia, possibilitando os enfermeiros oncológicos a
desempenhar um papel chave na melhoria da QV destes pacientes.
Palavras-chave: Efeitos Adversos, Enfermagem, Neoplasias mamárias, Qualidade de vida.

Abstract: The aim of this work is to analyze the occurrence of neutropenia induced by drugs used on the
protocol of neo-adjuvant and adjuvant chemotherapy among women with breast cancer watched at
Ambulatório de Mastologia do HCFMRP-USP and to identify the most affected domain of quality of life
(QL) among women during chemotherapy treatment. A test of the hematologic toxicity was carried out in
each cycle of chemotherapeutic treatment of women with breast cancer watched at the referred
ambulatory. The QL test happened in three moments during the treatment with the application of the
EORTC QLQ-C30 questionnaire and the specific module for breast cancer, the QLQ-BR23. A number of
seventy-nine women were included, of which 34,2% presented ages between 51 to 60 years old.
According to the used therapy, 50,6% of the patients received neo-adjuvant chemotherapy treatment;
63,3% presented neutropenia at some point and 20,2% presented episodes of neutropenia. It was
observed a total number of 116 neutropenic episodes along the study; among them, 46,5% with grade II.
The QL analysis showed that in the three measures tested, before the beginning of the treatment, in the
middle and at the end, the differences among the scores of symptoms were statistically significant
(p<0,05). When the administration of the medicine was compared, it was observed an aggravation of
symptoms such as fatigue, dyspnea, nausea and vomiting. The findings suggest the development of new
studies with larger samples, increase of periodicity in the QL tests application ensuring the use of specific
instruments in each chemotherapy cycle to test the real impact of neutropenia in the QL. Having this
information, it is possible to determine which people are more in risk of developing neutropenia, making
possible for the oncologic nurses to perform an important role in the improvement of the QL in these
patients.
Key words: Adverse effects, Breast neoplasms, Nursing, Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-23042012105429/publico/Talitagarciadonascimento.pdf
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BARBOSA, Sara Pinto. Atendimento ao paciente psiquiátrico: cotidiano de um serviço de pronto
atendimento do interior do Estado de São Paulo. 2012. p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: O doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Souza, Maria Conceição Bernardo de Mello
Resumo: A presente pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo, de cunho descritivo exploratório
realizado numa Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) da região Oeste da cidade de Ribeirão Preto,
interior do Estado de São Paulo. Tal local é um Centro de Saúde Escola vinculado à Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Objetivou-se com o estudo conhecer o cotidiano de atendimento
das demandas de saúde mental realizadas no pronto atendimento deste serviço. O estudo justifica-se
por, após início do processo de Reforma Psiquiátrica, os serviços emergenciais, tanto os que funcionam
dentro de hospitais gerais quanto os alocados em unidades de pronto atendimento nas Unidades de
Saúde, importantes pontos da rede de atendimento em saúde mental. Como instrumento de coleta de
dados utilizou-se a observação participante e entrevista semiestruturada com 17 participantes. Foram
realizadas cerca de 90 horas de observação participante registradas em diário de campo. Os
participantes da pesquisa foram interrogados sobre o atendimento dos usuários com demandas em
saúde mental no serviço. Os dados das entrevistas foram analisados quanto ao conteúdo, sendo
realizada análise do tipo temática. A discussão apoiou-se nos preceitos atuais de atendimento aos
usuários de saúde mental. Do processo de análise emergiram quatro categorias: No pronto atendimento
o atendimento ao paciente psiquiátrico é rotina; O atendimento depende muito do médico que está
atendendo; A grande maioria é dependente químico. E aí?; A gente não tem uma preparação para lidar
com paciente psiquiátrico. A partir da análise pudemos entender que a demanda em saúde mental é
constante no serviço e que essa vem, quase sempre, acompanhada de uma angústia por parte dos
profissionais que não se sentem capazes de atender usuários com essa demanda de saúde. Através da
observação e da entrevista constatou-se ainda que, no serviço, o modelo de atendimento é ainda o
médico-centrado, sendo que os demais profissionais da equipe, quase sempre, se limitam apenas
executar prescrições médicas como, por exemplo, medicação e, quando necessário, contenção. No que
se refere ao atendimento ao usuário de substâncias psicoativas, não nos pareceu que esses são vistos
como usuários com demandas em saúde mental. Tais usuários são atendidos com condutas guiadas por
pré-conceitos e julgamentos morais, ações pouco adequadas aos atendimentos em saúde. As
dificuldades encontradas no serviço, no que se refere ao atendimento a usuários com demanda em
saúde mental, parecem ser principalmente advindas de uma formação profissional pouco adequada.
Diante disto, torna-se necessário, neste serviço, que haja investimento no sentido de melhorar formação
para o atendimento a usuários com esse tipo de demanda. Mesmo com as dificuldades encontradas no
serviço estudado, acreditamos que por meio de um trabalho de educação permanente possam surgir
novas potencialidades na atenção em saúde mental e, assim, um fortalecimento da rede de saúde local.
Palavras-chave: Atendimento de Emergência, Profissional de saúde, Rede de Serviços, Saúde mental.

Abstract: This research is characterized as a qualitative study, descriptive exploratory held in a District
Health Unit Basic (UBDS) the region west of the city of Ribeirao Preto, interior of São Paulo. This service
is also a Health Center linked to the Faculty of Medicine, University of Sao Paulo. The goal this research
was to study the day-to-day of care of the demands of mental health conducted in the emergency room of
this service. The study is justified because, after initiation of the Psychiatric Reform, emergency services,
both those who work within general hospitals as allocated in the emergency units in the health units, are
important to point in the network of mental health care. As an instrument of data collection used the
participant observation and semistructured interviews with 17 participants. Were performed about 90
hours of participant observation, which was recorded in a field diary. Survey participants were questioned
about the service demands of users with mental health service. The interview data were analyzed as
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contents, and performed analysis of the thematic type. The discussion is supported in current concepts of
care for mental health users. The process of analysis four categories: In the emergency room care to
psychiatric patients is routine; The service relies heavily on the physician who is answering. The vast
majority are dependent of drugs. What's make?; We do not have a preparedness to deal with psychiatric
patients. Thus, from the analysis we understand that the demand for mental health service is constant and
that, almost always, is accompanied by an anxiety on the part of professionals who do not feel able to
meet this demand users with health. Through observation and interview it was found that, in the service
studied, the service model is still the physician-centered, and the remaining team members limited to just
execute medication. With regard to the users of drugs the service, did not seem that these are seen as
people with demands on mental health. Such users are assisted with postures guided by prejudices and
moral judgments, actions inadequate to health care. The difficulties encountered in service, in relation
people with mental health demand, appear to be due to an unsuitable formation. Given this, it becomes
necessary, this service, investment in improving training to meet this demand. Even with the difficulties
encountered in the service studied, we believe that through a continuing education may arise new
possibilities and thus a strengthening of local mental health network.
Key words: Emergency Service, Health Professional, Mental Health, Network Services.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06112012183302/publico/SARABARBOSA.pdf
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MOREIRA, Gabriela Carrion Degrande. Opinião dos prifissionais das equipes de um município
paulista sobre a assistência psiquiátrica. 2012. p. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Furegato, Antonia Regina Ferreira
Resumo: A organização progressiva do sistema de saúde e inclusão do portador de transtorno mental
em situação de emergência faz com que sua autonomia e cronicidade sobreponham a agudização do
transtorno. Objetivo: identificar a opinião de profissionais de nível superior e de técnicos/auxiliares de
enfermagem sobre a assistência em saúde mental, num município paulista. Método: pesquisa
exploratório-descritiva; entrevistas semi-estruturadas no Pronto socorro (PS) do hospital geral, Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS I) e Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM). Aprovado em Comitê de
ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP) e pela Secretaria Municipal de Saúde.
Resultados: dos 46 sujeitos, 12 são do CAPS I e AEM e 34 do PS; 76% sexo feminino; 44% entre 30 a 39
anos; 65% até 09 anos de formados; 64% frequentaram cursos após curso de graduação; 72% relatam
que a instituição segue parcialmente a política nacional de saúde mental. As principais dificuldades
encontradas nos serviços foram em relação à estrutura física (48%) e, especificamente, no pronto socorro
em relação ausência de um profissional da área da saúde mental (43%) disposto a atender o paciente e a
trabalhar em conjunto aos funcionários no processo de educação permanente. A estrutura de relações de
trabalho foi considerada totalmente adequada por alguns e pouco adequada para a maioria dos sujeitos.
Muitos cuidados atribuídos à equipe de enfermagem são realizados até por outras categorias, tais como,
observação, anotação, interações terapêuticas, conforto e recreativas. O registro rotineiro da observação
do portador de transtorno mental durante a interação foi significativo. A formação profissional foi
considerada deficiente para exercer o trabalho na saúde mental com a mesma freqüência em que outros
sujeitos consideram falha na formação profissional. Os usuários são encaminhados aos serviços de
saúde mental e ao hospital psiquiátrico. Enfermeiros e médicos realizam os primeiros atendimentos. Os
procedimentos básicos dos serviços quando o portador de transtorno mental encontra-se em situação de
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emergência foram identificados como a comunicação, contenção física e química e encaminhamento aos
serviços de referência tanto a internação em hospital psiquiátrico como o tratamento em nível secundário
dos serviços especializados. Conclusão: há articulação funcional entre o atendimento básico e terciário;
demanda é significativa; município estrutura-se; há necessidade de educação permanente das equipes e
abertura de leitos psiquiátricos no hospital geral. A pesquisa contribuiu de maneira significativa para
contextualizar a saúde mental no município, especialmente no que se refere ao cuidado do portador de
transtorno mental em situação de emergência nos municípios de pequeno porte.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Saúde mental, Serviços de saúde.

Abstract: The progressive organization of the health system and the insertion of mental patients in an
emergency situation make its autonomy and chronicity overlap the disorder exacerbation. Objective: to
identify the views of top-level professionals and technical / auxiliary nurses on mental health care, in a city
of São Paulo State. Method: exploratory-descriptive, semi- structured interviews in the Emergency Room
(PS) of the general hospital, Psychosocial Care Center (CAPS I) and Outpatient Clinic (AEM). Approved
by the Ethics Committee of School of Nursing of Ribeirão Preto (EERP/USP) and by the Municipal Health
Department. Results: of 46 people, 12 are in CAPS I and AEM and 34 PS, 76% female, 44% from 30 to
39 years, 65% up to 09 years of graduation, 64% attended courses after they graduated, 72% said that
the institution partially follows the national policy for mental health. The main difficulties found in the
services were related to the physical structure (48%), specifically lack of a professional mental health in
the emergency room (43%) willing to look to the patient and work together to employees in the continuing
education process. The structure of labor relations was considered adequate by some and totally
unsuitable for most people. Many cares assigned to the nursing team are performed by other categories,
such as observation, notes, therapeutic interactions, recreations and well-being. The routine record
observation of mental patients during the interaction was significant. The professional training was
considered inadequate to perform the work in mental health with the same frequency that others consider
fail in professional training. Patients are forwarded to mental health services and, the psychiatric hospital.
Nurses and physicians perform the initial care. The basics procedures of the service when the mental
patients is in an emergency situation were identified as communication, physical and chemical restraint
and, sent to reference services as well as hospitalization in psychiatric hospital such as treatment in
secondary level of specialist services. Conclusion: there is functional link between primary care and third;
demand is significant, city self-structure, need for continuing education of staff and opening of psychiatric
beds in general hospitals. The research contributed significantly to contextualize mental health in the city,
especially with regard to the care of mental patients in an emergency situation in small towns.
Key words: Health services, Mental health, Psychiatric nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012164516/publico/GabrielaCarrionDegrandeMoreira.pdf
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Orientador: Kusumota, Luciana

84

Resumo: Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) possui múltiplos fatores de risco, revelando a
necessidade de uma abordagem integral e interdisciplinar e sendo imprescindível a atuação dos
profissionais da Atenção Básica à Saúde (ABS) para sua detecção precoce. A preparação desses
profissionais torna-se prioridade para o estabelecimento da prevenção da DRC. Objetivos: Identificar os
problemas prioritários em relação à prevenção da DRC, destacados pela equipe de saúde da atenção
básica, na qual o enfermeiro se insere; implementar um plano de ação organizado pela equipe de saúde
e pesquisadores que busca solucionar os problemas identificados sobre a prevenção da DRC; avaliar as
ações relacionadas à prevenção da DRC realizadas junto à equipe participante da pesquisa. Percurso
Metodológico: Foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa baseada na pesquisa-ação, sendo que,
na coleta de dados, foram utilizadas a técnica de observação participante e a entrevista semiestruturada.
A coleta de dados foi realizada com 11 profissionais de uma equipe de saúde da família da região oeste
de Ribeirão Preto/SP, entre maio e julho de 2011. A análise dos dados resultante das observações e das
entrevistas foi feita por meio da Análise de Conteúdo Temática de Minayo. Baseando-se nos problemas
prioritários levantados, foi planejada, implementada e avaliada a ação educativa junto à equipe de saúde
da família. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Resultados e Discussão: Os problemas prioritários
relacionados à prevenção da DRC apresentados pela equipe de saúde da atenção básica emergiram da
análise e interpretação dos relatos contidos nas entrevistas, originando duas categorias: “Aspectos
teóricos acerca da prevenção da DRC” e “Aspectos da prática assistencial acerca da prevenção da DRC”.
A primeira categoria foi dividida em duas subcategorias: “Definições da DRC e sua prevenção” e
“Prevenção da DRC e a atenção básica à saúde”. Da mesma forma, a segunda categoria originou outras
duas subcategorias: “O trabalho cotidiano e a prevenção da DRC” e “Intervenções diretas acerca da
prevenção da DRC”. Então, definimos e elaboramos o plano de ação a ser desenvolvido para tentarmos
solucionar os problemas levantados. Em abril de 2012, foi implementada a ação educativa utilizando duas
estratégias: uso da cartilha educativa e apresentação da aula expositiva dialogada. Posteriormente, foi
realizada a avaliação do processo pelos participantes da pesquisa. Considerações Finais: A equipe de
saúde da família na qual o enfermeiro se insere possui potencialidades para atuar na prevenção da DRC.
É essencial adotar estratégias para organização e preparação dessas equipes, a fim de que realizem
intervenções que favoreçam a prevenção da DRC.
Palavras-chave: Doença renal crônica, Educação em saúde, Enfermagem, Prevenção.

Abstract: Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) has multiple risk factors, which indicates the need
for an integral and interdisciplinary approach and the essential work of health professionals in the Primary
Health Care (PHC) service to detect it early. Therefore, qualifying these professionals becomes a priority
in the establishment of CKD preventive actions. Objectives: To identify priority issues related to the
prevention of CKD highlighted by the PHC team in which nurses are included; to implement a plan action
organized jointly with the health team to solve problems identified in relation to CKD; to evaluate the
actions related to the prevention of CKD performed jointly with the studied team. Method: A qualitative
methodological approach was used in the action research. Participant observation and semi- structured
interviews were used in data collection. Data were collected from 11 professionals from a family health
team in the west region of Ribeirão Preto, SP, Brazil between May and July 2011. The results of
observations and interviews were analyzed through Thematic Content Analysis proposed by Minayo. An
educational action based on the priority problems was planned, implemented, and evaluated jointly with
the family health team. The project was approved by the Ethics Research Committee at the University of
São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing. Results and Discussion: the priority problems related to
the prevention of CDK presented by the health team in the PHC service emerged from the analysis and
interpretation of reports contained in the interviews and originated two categories: "Theoretical aspects
concerning the CDK prevention" and "Aspects of care practice concerning the prevention of CDK". The
first category was divided into two subcategories: "Definitions of CDK and its prevention" and "CDK
prevention and PHC". Two other two subcategories emerged from the second category: "Daily work and
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CDK prevention" and "Direct interventions concerning CDK prevention". Hence, we defined and
developed an action aimed to resolve the problems identified. An educational plan was implemented in
April 2012 through two strategies: an educational booklet and an interactive lecture. Afterwards, the
study's participants evaluated the process. Final Considerations: The family health team in which nurses
are included has potential to work in the prevention of CDK. The adoption of strategies to organize and
qualify these teams is essential to enable interventions that favor the prevention of CDK
Key words: Chronic Kidney Disease, Health education, Nursing, Prevention.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012162300/publico/DARLENESUELLENANTEROTRAVAGIM.pdf

Nº de Classificação: 17649
TOGNOLI, Silvia Helena. Medida indireta da pressão arterial: avaliação de programa de educação
permanente oferecido em dispositivo móvel. 2012. p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Enfermagem-Educação em saúde
Orientador: Nogueira, Maria Suely
Resumo: Utilizando tecnologia móvel oferecemos um curso de atualização sobre medida indireta da
pressão arterial para profissionais de enfermagem de três Unidades Básicas de Saúde do Distrito Oeste
do município de Ribeirão Preto. Estudo descritivo exploratório que contou com a participação de 11
auxiliares de enfermagem. Avaliamos estes profissionais em quatro fases distintas: avaliação diagnóstica,
processual, somativa e de uso da tecnologia móvel e avaliação teórico-prática. Os resultados indicam
lacunas no conhecimento relativo a alguns aspectos que envolvem a medida indireta da pressão arterial,
quando da avaliação das atividades pedagógicas na fase processual. A maioria dos profissionais obteve
bom desempenho na realização do procedimento após o curso. Todos n 11(100,0%) avaliaram
positivamente o uso do dispositivo móvel (Tablet) na educação permanente em serviço, indicando que
gostariam de participar de outras experiências com o uso do recurso. Concluímos que o presente estudo
apresenta limitações decorrentes do reduzido numero de participantes, além de imposições estabelecidas
pelo serviço, quanto à guarda dos equipamentos. Neste sentido recomendamos a realização de novos
estudos com vistas a dimensionar melhor os aspectos aqui identificados.
Palavras-chave: Dispositivo Móvel, Educação, Educação permanente em saúde, Enfermagem, Pressão
arterial, Software, Tecnologia educacional.

Abstract: An updating course on indirect blood pressure measurement, using mobile technology, was
offered to nursing professionals from three Basic Health Units of the Western District of the city of Ribeirão
Preto. This exploratory and descriptive study had the participation of 11 nursing auxiliaries. These
professionals were evaluated in four different phases: diagnostic, processual and summative assessments
and use of mobile technology and theory and practice evaluation. Results indicate gaps in knowledge
related to aspects that involve indirect blood pressure measurement, when evaluating the educational
activities in the processual phase. Most professionals had a good performance on accomplishing the
procedure after the course. All 11 (100.0%) positively evaluated the use of the mobile device (Tablet) in
continuing education at service, indicating they would like to participate in other activities using the
resource. It was concluded that this study has limitations due to the small number of participants and the
rules established by the service as to the custody of equipments. Thus, further studies should be
proposed in order to better scale the aspects identified by this study.
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Key words: Software, Application for mobile device, Blood pressure, Distance, Education, Educational
technology
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06112012184110/publico/SilviaTognoli.pdf

Nº de Classificação: 17651
FONSECA, Carolina Oliveira Serradela. Vivências de familiares de pacientes com câncer em
processo de terminalidade de vida: um estudo clínico-qualitativo. 2012. p. 124. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção em saúde mental
Orientador: Labate, Renata Curi
Resumo: O impacto de uma doença traz alterações significativas no núcleo familiar, sobretudo ao entrar
em contato com a possibilidade de finitude, visto que os recursos e procedimentos utilizados já não são
mais eficazes no combate ao câncer. Esta pesquisa qualitativa objetivou compreender os significados
atribuídos à vivência da terminalidade por familiares de pacientes com câncer, no contexto domiciliar.
Trata-se de um estudo clínico-qualitativo que tem como particularidade valorizar os seguintes aspectos:
atitude existencialista, atitude clínica e atitude psicanalítica; elementos reconhecidos como pilares que
sustentam o método escolhido. Foram realizadas sete entrevistas com familiares considerados como
principais cuidadores de pacientes, sendo estes assistidos por entidades filantrópicas. A técnica utilizada
para realizar a coleta de dados neste estudo foi a entrevista semidirigida com questões abertas. Mediante
consentimento prévio foram audiogravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra. Os dados coletados
foram submetidos à análise de conteúdo, de acordo com o método clínico- qualitativo, utilizando-se para
a discussão dos resultados conceitos extraídos da teoria psicanalítica e materiais encontrados na
literatura da psicologia da saúde. Após as leituras flutuantes do conjunto de todas as entrevistas e
subsequente análise, observou-se que vivenciar o processo de terminalidade revelou-se para os
familiares como uma experiência densa, difícil e dolorosa. O modo como os familiares receberam
inicialmente o diagnóstico da doença foi sentido como uma situação marcante envolvida de incertezas e
dúvidas, dada a dificuldade na comunicação entre profissional de saúde e familiar. O encontro com a
doença e ao mesmo tempo, em alguns casos, também com um prognóstico restrito e fechado foi descrito
como uma realidade em que se viram sozinhos e desprovidos de suporte. Nas teias dos discursos, foram
feitas algumas associações sobre o surgimento do câncer e sua gravidade, relacionadas a
comportamentos dos pacientes julgados como “inadequados”, como também atribuíram vivências de
dificuldades emocionais para o aparecimento da enfermidade. À medida que tomavam contato com um
tratamento não mais centrado na cura, mas baseado em intervenções paliativas, expressaram desespero
e angústia pela possibilidade de morte do ente deixando de ser uma realidade distante, passando a
figurar como possibilidade concreta. Os familiares trouxeram a experiência de terminalidade como um
processo de dimensão ampla e profunda de perdas, evidenciada pela fragilidade e progressiva ausência
de saúde dos entes, tendo de vivenciar um processo de luto anterior à morte dita concreta. Diante da
vulnerabilidade de seus entes, os familiares, assumiram o papel de principal cuidador sentindo esta
função como complexa e pontuada por muitas renúncias pela dedicação incondicional equivalente à
relação entre mãe e filho. Nesse sentido, para os familiares, esta experiência mostrou-se como algo
doloroso e ausente de acolhimento e de espaço para seu sofrimento. Desse modo, considera-se
essencial que, nesse momento, profissionais de saúde possam oferecer assistência condizente com o
processo no qual estão inseridos, abrindo com isso possibilidades de escutas sensíveis consoante com
as ações e princípios preconizados nos cuidados paliativos.
Palavras-chave: Familiares, Método Clínico-qualitativo, Morte, Terminalidade.
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Abstract: The impact of a disease causes significant changes in the household, especially when in
contact with the possibility of finiteness, since the resources and procedures used are no longer effective
in fighting cancer. This qualitative research aimed to understand the meanings attributed to the experience
of relatives of terminally ill cancer patients in the home context. This is a clinical-qualitative study with a
point to valorize the following aspects: existentialist attitude, clinical attitude and psychoanalytic attitude elements recognized as pillars that support the chosen method. Seven interviews were conducted with
family considered as the primary caregiver of patients, who are assisted by charities. The technique used
to perform data collection in this study was the semi structured interview with open questions. Upon
consent, the interviews were audio recorded and later transcribed. The data collected were subjected to
content analysis according to clinical-qualitative method, using the concepts from psychoanalytic theory
and materials found in the literature of health psychology for result discussion. After the readings
fluctuating set of all the interviews and subsequent analysis, it was found that experiencing the terminal
process proved to be a dense, difficult and painful experience for the family. The way the family initially
received the diagnosis was felt to be an involving situation marked by uncertainty and doubt, given the
difficulty in communication between health professionals and family. Coming across with the disease
while, in some cases, also with a closed and narrower prognosis is described as a situation in which they
were alone and lacking support. In the webs of the speeches some assumptions were made about the
emergence of cancer and its severity, related to patients' behaviors which were judged as "inadequate",
but also experiences of emotional difficulties were attributed to the raising of the disease. As they were
coming into contact with a treatment no more focused on the cure, but based on palliative interventions,
they expressed despair and anguish by the possibility of death of the entity that is no longer a distant
reality, renumbered as possibility. The family brought the experience of finiteness as a process of deep
and broad scale of loss evidenced by weakness and progressive lack of health of loved ones, having to
experience a grieving process before real death. Given the vulnerability of their loved ones, family
members, assumed the role of primary caregiver feeling this function as complex and marked by many
sacrifices for the unconditional dedication equivalent to the relationship between mother and child. In this
sense, for the family, this experience proved to be a painful thing missing host and space for their
suffering. Thus, it is essential that at this time, health professionals could provide assistance consistent
with the process in which they are inserted, creating possibilities for sensitive listening in sync with the
actions and principles advocated in palliative care.
Key words: Clinical-qualitative method, Death, Family, Terminality.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012160251/publico/CAROLINAOLIVEIRASERRADELAFONSECA.pdf
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BÁRBARO, Alessandra Marino. Qualidade de vida e saúde mental de residentes em instituições de
longa permanência para idosos. 2012. p. 83. Dissertação de Mestrado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: A elevação da expectativa de vida ocasionou a expansão do contingente de idosos no mundo e
ascendeu à preocupação quanto à qualidade de vida dos mesmos. Os idosos solitários geralmente
permanecem sob os cuidados dos familiares, que muitas vezes carecem de tempo para os assistirem
adequadamente, e assim os alocam em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), com a certeza de que
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receberão uma assistência adequada. Os moradores de ILPIs em sua grande maioria apresentam o
aumento do sedentarismo, maior perda de autonomia, ausência de familiares e outros fatores que
contribuem para uma qualidade de vida deficiente e maior incidência de enfermidades, sobretudo
mentais. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida de idosos residentes em ILPIs,
verificar seu estado de saúde mental e correlacionar esses dois aspectos. O estudo foi realizado em 15
ILPIs do município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Foi aplicado o Mini Exame do Estado
Mental (MEEM) em 357 idosos para a seleção dos que seriam inclusos do estudo e foram selecionados
99, nos quais foram aplicadas as escalas: WOQOL-Bref, WOQOL-Old e Inventário de Saúde Mental
(MHI). Os escores médios dos domínios do WOQOL-Bref foram: Físico 46,57, Psicológico 53,58,
Relações Sociais 66,08 e Meio Ambiente 57,58, sendo o domínio que mais favoreceu a QV foi o das
Relações Sociais e o que mais desfavoreceu foi o Físico. Os escores dos domínios do WOQOL-Old
foram: Funcionamento Sensorial 35,86; Autonomia 43,12; Participação social 53,35; Atividades
Passadas, Presentes e Futuras 59,03; Morte e Morrer 32,5 e Intimidade 72,85. A faceta que apresentou o
menor escore foi Morte e Morrer seguidos de Funcionamento Sensorial e Autonomia, demonstrando que
estes aspectos estão rebaixados e contribuem desfavorecendo a QV. O escore total médio obtido pelo
WOQOL-Old foi de 49,46, mostrando que a QV dos idosos entrevistados não está satisfatória nem
insatisfatória, em virtude principalmente de alguns aspectos, próprios do idoso, de um modo geral, que
contribuem negativamente para tal resultado, como o aspecto Morte e Morrer, o Funcionamento Sensorial
e a Autonomia. O escore médio total do MHI foi de 30, 70, mostrando uma saúde mental deficiente.
Foram encontradas correlações moderadas entre as dimensões de QV e SM, portanto, se as dimensões
da QV forem satisfatórias, as da SM tenderão também a ser e vice-versa. Conclui-se, portanto, que a
qualidade de vida da população estudada é mediana e sua saúde mental deficitária, sendo assim
importante se atentar tanto à qualidade de vida, quanto à saúde mental desta população, pois elas se
correlacionam.
Palavras-chave: Assistência a idosos, Instituição de longa permanência para idosos, Qualidade de vida,
Saúde mental.

Abstract: The recent rise in life expectancy has led to a higher number of elderly people in the world and
brought up concerns regarding their welfare. The elderly generaly remains under their family care, alone,
due to the fact that their relatives lack the time to assist them properly, which leads their families to
allocate them into Long-Term Care Facilities (LTCF) so that they can rest assured that they will receiver
proper care. LTCF residents in general develop traits of sedentary lifestyle and become dependent, that's
due to the absence of their relatives and other factors that lead to an impaired life with higher rates of
diseases, mostly mental diseases. The goal of this research is to evaluate the life quality of LTCF
residents, verify their mental health state and correlate both of these aspects. The research was
conducted in 15 LTCF in the city of Ribeirão Preto, in the State of São Paulo, Brazil. 357 elders went
through the Mini Mental State Examination (MMSE) to select the ones who were going to be included in
this research and 99 of them were selected, in which the following scales were applied to: WOQOL-Bref,
WOQOL-Old and Mental Health Inventory (MHI). The average WOQOLBref scores were: Physical 46,57,
Psychological 53,58, Social Relationships 66,08 and Environmental 57,58, of which the one that favored
the QV the most was Social Relationships and the least favored was the Physical domain. The WOQOLOld domain scores were: Sensory Function 35,86; Autonomy 43,12; Social Participation 53,35; Past,
Present and Future Activities 59,03; Death and Dying 32,5; Privacy 72,85. The domain with the lowest
score was Death and Dying followed by Sensory Function and Autonomy, this shows that these aspects
are lowered and they contribute unfavoring the QV. The average score obtained by the WOQOL-Old was
49,46, this means that the QV of the elderly interviewed is neither satisfactory nor unsatisfactory, mainly
due to some aspects that are characteristic of aged people, which contribute in an unfavorable way
towards the aforementioned domains (Death and Dying, Sensory Function and Autonomy). The MHI total
score average was 30, 70, which means a deficient mental health. Moderate correlations were found in
between the dimensions of the QV and the SM, therefore, if the dimensions of the QV are satisfactory,so
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are the SM dimensions and vice-versa. It can be concluded that the life quality of the population
interviewed is average and their mental health is deficient, therefore it is important to look into this
population's mental health because it is correlated to their life quality.
Key words: Eldercare, Life quality, Long-Term Care Facilities, Mental health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012144202/publico/ALESSANDRAMARINOBARBARO.pdf

Nº de Classificação: 17654
MANTOANI, Camila Cristina. A transfusão sanguínea no perioperatório e a ocorrência da infecção
de sítio cirúrgico. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativo
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com objetivo de identificar e analisar as
evidências oriundas de estudos primários que abordaram a relação entre a transfusão sanguínea e a
ocorrência da infecção de sítio cirúrgico, em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva. A busca foi
realizada em abril de 2012 nas bases de dados PUBMED/ MEDLINE, CINAHL, LILACS e Biblioteca
Cochrane e utilizou-se o limite dos estudos indexados nos últimos 10 anos. Para a busca nas bases de
dados eletrônicas foram utilizadas combinações entre os descritores controlados transfusão sanguínea,
transfusão de componentes sanguíneos, cirurgia eletiva e infecção de ferida cirúrgica e os nãocontrolados infusão sanguínea, procedimento cirúrgico eletivo, cirurgia de não urgência e infecção de
sítio cirúrgico, as quais resultaram na identificação de 2195 referências, dentre essas, 2112 foram
excluídas devido a ausência em relação ao tema a partir da leitura de título e resumo. Assim, 73 estudos
mostraram-se elegíveis e foram lidos na íntegra, dentre os quais, 50 estudos não foram selecionados e
cita-se como motivo de exclusão para cinco estudos, que não analisavam a relação da infecção de sítio
cirúrgico e a transfusão sanguínea, dois estudos incluíam indivíduos com idade inferior a 18 anos, 33
estudos consideravam cirurgias de urgência e emergência, quatro estudos transfundiam plasma e
plaquetas e seis estudos não referenciavam infecção de sítio cirúrgico. Dentre os 33 estudos
selecionados, 16 constavam de estudos repetidos e 17 estudos primários foram selecionados e incluídos
na amostra, pois atenderam aos critérios de seleção da revisão. Para extração dos dados foi utilizado um
instrumento validado. A análise dos dados foi descritiva e apresentada em duas categorias temáticas:
pacientes que recebiam transfusão sanguínea e apresentavam a infecção de sítio cirúrgico como
desfecho infeccioso; e pacientes com infecção de sítio cirúrgico, para os quais a transfusão sanguínea foi
verificada como um fator de risco independente. As variáveis clínicas e cirúrgicas relacionadas com maior
frequência e significância nos estudos foram: níveis de hemoglobina, perda sanguínea intra-operatória,
quantidade de sangue transfundido, tempo de operação, escore do ASA, classificação da cirurgia e uso
de antibiótico profilático. E a maior ocorrência de infecção de sítio cirúrgico foi verificada em mulheres, de
maior idade e índice de massa corporal para obesidade. Um aspecto positivo a ser ressaltado é que a
definição da infecção de sítio cirúrgico utilizada nos estudos primários incluído foi a mesma. No entanto,
há necessidade de consenso para os níveis de hemoglobina indicativos de transfusão sanguínea e a
implementação de assistência de enfermagem direcionada ao atendimento das reais necessidades deste
paciente, minimizando os riscos e complicações inerentes ao procedimento anestésico-cirúrgico,
educação para e vigilância pós-alta hospitalar para identificação precoce de infecção de sítio cirúrgico em
pacientes submetidos à Obrigada pela força, cumplicidade e convivência. transfusão sanguínea.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Infecção de Ferida Operatória, Transfusão de sangue.
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Abstract: The aim of this integrative literature review was to identify and analyze evidence from primary
studies on the relation between blood transfusion and the occurrence of surgical site infection in adult
patients submitted to elective surgery. The search was accomplished in April 2012 in the databases
PUBMED/ MEDLINE, CINAHL, LILACS and the Cochrane Library and was limited to studies indexed in
the last 10 years. For the electronic database search, combinations were used among the controlled
descriptors blood transfusion, blood component transfusion, elective surgery and surgical site infection
and the non-controlled descriptors blood infusion, elective surgical procedure, non-urgent surgery and
surgical site infection, which resulted in the identification of 2195 references. Of these, 2112 were
excluded due to the lack of relation with the theme, based on the reading of the title and abstract. Thus, 73
studies were eligible and were fully read, 50 of which were not selected. For five studies, the reason for
exclusion was that they did not analyze the relation between the surgical site infection and the blood
transfusion, two studies included individuals younger than 18 years of age, 33 studies considered urgency
and emergency surgeries, four studies transfused plasma and platelets and six studies did not refer to
surgical site infection. Among the 33 selected studies, 16 were repeated, so that 17 primary studies were
selected and included in the sample, as they complied with the selection criteria for the review. To extract
the data, a validated instrument was used. Data analysis was descriptive and presented in two thematic
categories: patients who received a blood transfusion and presented surgical site infection as an infectious
outcome; and patients with surgical site infection, for whom the blood transfusion was verified as an
independent risk factor. The most frequently and significantly related clinical and surgical variables in the
studies were: hemoglobin levels, intraoperative blood loss, amount of blood transfused, duration of
surgery, ASA score, surgery classification and use of prophylactic antibiotics. And the highest incidence
levels of surgical site infection were found in older women whose body mass index indicated obesity. One
positive aspect to be highlighted is that the definition of surgical site infection used in the included primary
studies was the same. A consensus is needed on what hemoglobin levels indicate blood transfusion and
the implementation of nursing care in response to these patients' actual needs, minimizing the risks and
complications inherent in the anesthetic- surgical procedure, education for and surveillance after hospital
discharge with a view to the early identification of surgical site infection in patients submitted to blood
transfusion.
Key words: Blood Transfusion, Perioperative Nursing, Surgical Wound Infection.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012153811/publico/CAMILACRISTINAMANTOANI.pdf
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OLLER, Graziella Allana Serra Alves de Oliveira. Independência funcional e capacidade para o
autocuidado de pacientes em tratamento hemodialítico. 2012. p. 130. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Kusumota, Luciana
Resumo: Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) está associada à alta morbidade e mortalidade,
com aumento progressivo nas populações mundiais. A DRC e o tratamento hemodialítico podem
desencadear mudanças no estilo de vida dos pacientes como alterações em seu cotidiano, na
capacidade para desempenhar atividades do seu dia a dia e no autocuidado. Objetivos: Caracterizar os
pacientes atendidos nos serviços de hemodiálise de uma cidade do interior paulista quanto aos aspectos
sociodemográficos, econômicos e clínicos; descrever a independência funcional utilizando o instrumento
de Medida de Independência Funcional (MIF); descrever a capacidade de autocuidado utilizando a escala
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para avaliar as capacidades de autocuidado (ASA-A); verificar a associação da independência funcional e
da capacidade do autocuidado com as variáveis sociodemográficas e clínicas e verificar correlação entre
a independência funcional e a capacidade de autocuidado. Material e Método: Foi realizado um estudo
transversal, populacional e descritivo com abordagem quantitativa nos três serviços de diálise do
município de São José do Rio Preto-SP, nos quais foram entrevistados 214 pacientes com 18 anos ou
mais de idade, residentes nesse município, em tratamento por hemodiálise e que aceitaram participar do
estudo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: Miniexame do Estado Mental (MEEM)
para a avaliação do estado cognitivo; instrumento para caracterização dos dados sociodemográficos,
econômicos e clínicos; a MIF e a ASA-A. Os dados foram analisados por meio do programa estatístico
SAS®9.0, no qual foram gerados as análises descritivas, os testes de associação e a correlação entre as
variáveis do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto – FAMERP. Resultados: Dos 214 pacientes, 108 eram adultos e 106 idosos,
dos quais 136 eram homens e 78 mulheres. O número médio de comorbidades para cada paciente foi de
2,3, e o número médio de complicações físicas foi de 4,7 por paciente. Foram evidenciados um nível de
independência completa ou modificada nessa população (média MIF total 118,38; dp12,4) e um relativo
conhecimento dos pacientes referente a sua capacidade de autocuidado (média 94,53; dp12,86). A MIF
se correlacionou positivamente com a ASA-A e as duas negativamente com as variáveis idade,
complicações relacionadas ao tratamento hemodialítico e comorbidades. Conclusão: Os pacientes em
tratamento hemodialítico apresentaram resultados satisfatórios de independência funcional e a
capacidade de autocuidado. À medida que aumentam os escores de independência funcional, aumentam
também os de capacidade de autocuidado. As variáveis sexo, idade, comorbidades, complicações
relacionadas ao tratamento hemodialítico constituíram fatores importantes que prejudicaram a
independência funcional e a capacidade de autocuidado dessa população. Os resultados deste estudo
permitiram compreender aspectos referentes a essas variáveis que poderão subsidiar intervenções para
a melhoria da assistência de enfermagem prestada a essa população.
Palavras-chave: Autocuidado, Diálise renal, Independência Funcional.

Abstract: Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is associated with high and progressively
increasing morbidity and mortality levels around the world. CKD and hemodialysis treatment can trigger
changes in patients' lifestyles, such as changes in their daily lives, in their ability to perform daily activities
and in self-care. Aims: To characterize the patients attended at hemodialysis services in an interior city in
São Paulo State, Brazil regarding sociodemographic, economic and clinical aspects; to describe their
functional independence using the Functional Independence Measure (FIM) scale; to describe their selfcare ability using the Appraisal of Self-Care Agency Scale (ASA-A); to check the association between
functional independence and self-care ability and sociodemographic and clinical variables and to check for
the correlation between functional independence and self-care ability. Material and Method: A crosssectional and descriptive population study with a quantitative approach was developed at the three
dialysis services in the city of São José do Rio Preto- SP, where 214 patients were interviewed, aged 18
years or older, living in this city, under hemodialysis treatment and who accepted to participate in the
study. The instruments used for data collection were: Mini-Mental State Examination (MMSE) for cognitive
state assessment; instrument to characterize sociodemographic, economic and clinical data; FIM and
ASA-A. Data were analyzed in SAS®9.0, used to generate descriptive analyses, association tests and
correlations among the study variables. Approval for the project was obtained from the Research Ethics
Committee at São José do Rio Preto Medical School - FAMERP. Results: Out of 214 patients, 108 were
adults and 106 elderly, with 136 men and 78 women. The average number of comorbidities for each
patient was 2.3, and the mean number of physical complications was 4.7 per patients. Complete or
modified independence levels were evidenced in this population (mean total FIM 118.38; sd12.4) and
patients' relative knowledge about their self-care skills (mean 94.53; sd12.86). The FIM was positively
correlated with the ASA-A and both instruments were negatively correlated with age, hemodialysis
treatment-related complications and comorbidities. Conclusion: Patients under hemodialysis treatment
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presented satisfactory functional independence and self-care ability results. Gender, age, comorbidities,
hemodialysis treatment-related complications represented important factors that impaired this population's
functional independence and self-care ability. These study results permitted understanding aspects
related to these variables that can support interventions to improve nursing care delivery to this
population.
Key words: Functional Independence, Renal dialysis, Self-care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012185910/publico/GraziellaAllanaSerraAlvesdeOliveiraOller.pdf
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EZAIAS, Gabriela Machado. Estratégia multimodal na promoção da higiene das mãos: atributos para
aceitação e tolerância das preparações alcoólicas. 2012. p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças Infecciosas: Problemática e Estratégia de Enfrentamento
Orientador: Andrade, Denise de
Resumo: O uso das preparações alcoólicas ainda suscita questionamentos e influencia na segurança do
cuidado em saúde. Os aspectos relacionados à aceitação e tolerância destes produtos são determinantes
para melhoria da prática de higiene das mãos (HM). Diante do exposto, objetivou-se avaliar a utilização
de duas preparações alcoólicas na HM segundo a Estratégia Multimodal da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Trata-se de um estudo com delineamento cross-over, randomizado, duplo-cego, realizado
com profissionais de enfermagem por meio de entrevistas e avaliações objetivas das condições das
mãos. Utilizaram-se duas preparações alcoólicas distintas, sendo uma formulação recomendada pela
OMS (handrub) e a outra fornecida pela instituição em estudo (álcool gel). Nesse sentido, foi possível
avaliar as características dos produtos que influenciam a sua aceitação e tolerância nas mãos dos
profissionais. Na elaboração do banco de dados realizou-se dupla digitação e a análise no Statistical
Package of Social Science (SPSS). Totalizou-se 42 profissionais de enfermagem, com predominância de
mulheres (36; 85,7%), faixa etária entre 36 e 45 anos (14; 33,4%) e pertencentes à categoria de técnico e
auxiliar de enfermagem (32; 76,2%). Quantos aos aspectos que influenciam a tolerância da pele, a
maioria dos participantes referiu ter pele clara (16; 38,1%) ou morena clara (13; 31,0%), raramente fazer
uso de cremes/loções para as mãos (11; 26,2%), bem como negaram o histórico de dermatites irritativas
(30 - 71,4%), atópicas (37; 88,1%) e intolerância ao álcool (42; 100,0%). Outras dificuldades relativas ao
uso das preparações alcoólicas e os aspectos da prática de HM dos profissionais, antes e após a
participação no estudo também foram avaliados. A preparação alcoólica na apresentação handrub não
apresentou aceitabilidade positiva para apenas uma das características avaliadas (ressecamento),
enquanto para o álcool gel não houve aceitabilidade para duas características (textura e velocidade de
secagem). Observou-se tolerância positiva para todas as características avaliadas na utilização do
handrub, entretanto observou-se uma piora no aspecto escamosidade após a utilização do álcool gel.
Embora questões relativas ao treinamento e supervisão não foram exploradas estas se mostram
fundamentais quando os aspectos inerentes à qualidade das preparações antissépticas foram superadas.
Palavras-chave: Alcoois, Comportamento, Enfermagem, Infecção hospitalar, Lavagem de mãos.

Abstract: The use of alcoholic preparations still raises questions and influences the safety of health care.
Aspects related to the acceptance and tolerance to these products are crucial to improving the practice of
hand hygiene (HH). This study aimed to evaluate the use of two alcoholic preparations in HH according to
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the World Health Organization (WHO) Multimodal Strategy. This cross-over, randomized and double- blind
study was carried out with nursing professionals through interviews and objective assessments of the
conditions of the hands. Two different alcoholic preparations were used, one formulation recommended by
the WHO (handrub) and the other provided by the institution under study (alcohol gel). It was possible to
evaluate the characteristics of the products that influence their acceptance and tolerance in the hands of
professionals. For the development of the database, double entry and analysis using the Statistical
Package of Social Science (SPSS) were carried out. In total, 42 nursing professionals participated, with a
predominance of women (36; 85.7%), aged 36 to 45 years (14; 33.4%) and belonging to the category of
technical and auxiliary nurses (32; 76.2%). Regarding the aspects that influence the tolerance of the skin,
most participants reported having light skin (16; 38.1%) or light brunette skin (13; 31.0%), rarely using
creams/lotions for the hands (11; 26.2%), and denied having a history of irritant (30; 71.4%) or atopic (37;
88.1%) dermatitis and alcohol intolerance (42; 100.0%). Other difficulties related to the use of alcoholic
preparations and the aspects of the practice of HH by the professionals, before and after participation in
the study, were also evaluated. The alcoholic preparation as handrub did not present positive acceptability
only for one of the evaluated characteristics (dryness), whereas for alcohol gel there was no acceptability
for two characteristics (texture and drying rate). There was positive tolerance for all assessed
characteristics in the use of Handrub, however, worsening in the squamous aspect of the skin was
observed after the use of alcohol gel. Although issues related to training and supervision have not been
addressed, they are key issues when features intrinsic to the quality of antiseptic preparations have been
overcome.
Key words: Alcohols, Cross Infection, Behavior, Handwashing, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012165025/publico/GABRIELAMACHADOEZAIAS.pdf
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MARCUSSI, Elaine. A visibilidade da criação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo na imprensa escrita (1951). 2012. p. 112. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudo sobre a conduta, a ética e a produção do saber em saúde
Orientador: Luchesi, Luciana Barizon
Resumo: O estudo investiga o efeito simbólico da criação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (EERP-USP), na imprensa escrita (1951), através da análise e discussão
das matérias jornalísticas publicadas em três jornais da cidade, à época: A Cidade, Diário da Manha e a
Tarde. Estudo de perspectiva histórica que se aproxima da abordagem da micro-história. O marco
temporal desse trabalho refere-se à aprovação da organização e finalidade da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), que criou, anexa à mesma, a EERP/USP,
através da Lei Estadual nº. 1467, de 26 de dezembro de 1951. O corpus documental constituiu-se das
matérias jornalísticas relativas à criação da EERP-USP e/ou Enfermagem/enfermeiro(a) publicadas pelos
jornais disponíveis para a pesquisa no Arquivo Público e Histórico da cidade. A coleta compreendeu os
meses de dezembro de 1951 e janeiro de 1952. O marco teórico de referência para análise do texto
jornalístico trata-se da teoria de mundo social, com utilização da noção de campo jornalístico, do
sociólogo Pierre Bourdieu. Os resultados obtidos apontaram para um total de 47 matérias jornalísticas.
Entretanto, 34 possuem a FMRP-USP como tema centrale seis (6) matérias se referem diretamente a
EERP/USP, Enfermagem ou enfermeira(o). Observa-se que o discurso jornalístico sobre a instalação da
FMRP-USP reconfigura o campo científico na cidade. Verificou-se que a EERP-USP, mesmo antes de
sua instalação, apropriou-se de certo capital cultural, efeito da visibilidade da FMRP-USP. Nas seis
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matérias analisadas destaca-se um discurso ambivalente quanto à posição da Enfermagem e/ou EERPUSP em relação à FMRP-USP/Medicina, ora àquela que agrega capital simbólico de força equivalente às
demais profissões, ora aquela que é referida como integrante, de um conjunto maior, que seria de
domínio médico. Entretanto, destaca-se que este fenômeno ocorreu em virtude da inexistência de
agentes sociais no campo simbólico que pudessem exercer forças a favor da EERP-USP, uma vez que, a
Profa. Glete de Alcântara, sua principal agente social, iniciou suas atividades em Ribeirão Preto quatro
meses após o período de analise do presente estudo.
Palavras-chave: Enfermagem, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, História da enfermagem,
Imprensa Escrita.

Abstract: The study investigates the symbolic effect of University of São Paulo at RibeirãoPreto College
of Nursing'screationin press (1951), through analysis and discussion of newspaper articles published in
three newspapers of the city, at the time: THE CITY (A CIDADE), THE DAILY MORNING (DIÁRIO DA
MANHÃ) and THE EVENING (A TARDE).Historical perspective Study that approximates of the micro
historyapproach of. The timeframe refers to the approval of the organization and purpose of the University
of São Paulo Faculty of Medicine of Ribeirao Preto (FMRP-USP), which created, attached to it, the
University of São Paulo at RibeirãoPreto College of Nursing (EERP-USP) by State Law. 1467 of
December 26 of 1951. The corpus of documents consisted of newspaper articles about the creation of
EERP-USP and/or nursing/nurse published in the newspapers available for research in the Historical
Public Archives of the city. The data were collected to the months of December 1951 and January 1952.
The theoretical framework of reference for analysis of newspaper text is the social world theory, using the
notion of journalistic field, by the sociologist Pierre Bourdieu. The results pointed to a total of 47
newspaper articles. However, 34 have the FMRP-USP as a central theme, and six (6) refers directly to
EERP / USP, nursing or nurse. It is observed that media discourse about the installation of the FMRPUSP reconfigures the scientific field in the city. It was found that the EERP-USP, even before its
installation, appropriated certain cultural capital, with is effect of the visibility of FMRP-USP. In the six
articles analyzed stands anambivalent speech about the position of Nursing and/or EERP-USP regarding
FMRP-USP/Medicine, once adds to that symbolic capital strength equivalent to other professions, once
that is sometimes referred to as an integrant of a larger field dominated by the medical field. However, it is
emphasized that this phenomenon occurred because of a lack of social agents in the symbolic field that
could apply forces for EERP-USP, since the Professor. Glete de Alcântara, that is themost important
social agent of EERP-USP, started its activities, in RibeirãoPreto, four months after the period analyzed in
this study.
Key words: Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, History of Nursing, Nursing, Press, University of São
Paulo at RibeirãoPreto College of Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15082012135932/publico/ELAINEMARCUSSI.pdf
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Resumo: A identificação da prática profissional relacionada à prevenção e ao manejo das
radiodermatites é fundamental na medida em que permite elencar dificuldades, como a utilização de
protocolos institucionais e o uso de evidências científicas em detrimento de um cuidado baseado em
mitos e senso comum, e, consequentemente programar ações educativas para sanar tais problemas que
estão associados diretamente à qualidade da assistência. A adoção de instrumentos válidos e confiáveis
para mensuração quantitativa é imprescindível na medida em que proporciona credibilidade às
informações. Diante da inexistência de instrumentos válidos, optou-se por realizar uma pesquisa
destinada à elaboração e à validação de um instrumento neste contexto. Trata-se de um estudo
metodológico, com delineamento transversal e análise quantitativa. Utilizou-se a metodologia descrita
pelos projetos europeus DISABKIDS® e KIDSCREEN®, adaptada para a realidade do presente estudo,
sendo percorridas quatro etapas: revisão da literatura para identificação dos itens importantes e
instrumentos existentes; elaboração do instrumento; avaliação pelos juízes e validação semântica. A
primeira etapa consistiu na identificação de aspectos relevantes sobre a prevenção e o manejo das
toxicidades cutâneas devido à radioterapia, a partir da análise da literatura científica, e a elaboração da
primeira versão do instrumento. Em seguida, o instrumento foi submetido à validação de aparência e de
conteúdo pelos juízes. Os resultados apontam que, no geral, o instrumento foi considerado claro, objetivo
e bem estruturado. Porém, evidenciou-se a necessidade de alguns ajustes que foram analisados pelos
pesquisadores e o instrumento foi reestruturado. Na sequência, ocorreu o processo de validação
semântica, realizada em um hospital especializado em oncologia. A amostra foi constituída por 27
enfermeiros. Diante da análise dos dados, observou-se que a maioria é do sexo feminino, estudou em
instituição particular e terminou o curso de graduação recentemente. Em relação à impressão geral do
instrumento, nota-se que ele foi bem aceito pelos profissionais, que o consideraram importante para
avaliar a assistência prestada aos pacientes com câncer submetidos à radioterapia. O instrumento foi
avaliado como muito bom ou bom. Identificou-se dificuldade de compreensão referente a alguns itens,
como aqueles que se iniciam com a palavra “não”, o termo “especifique”, entre outros, e quanto ao uso da
categoria de resposta “não se aplica”. Quanto ao formulário de validação semântica específico, observouse que alguns enfermeiros tiveram dificuldades de compreender palavras como “fria”, “lavar”, “tecido
sintético”, portanto houve a necessidade de alteração. Notou-se que foi atribuída pequena importância a
itens que indicam orientações e produtos não recomendados por eles na prática, como o uso de talco em
pó, amido de milho e limpeza com água oxigenada. Percebe-se, portanto, que o processo de elaboração
de instrumentos é complexo e exige análise, discussão e sistematização, sendo fundamental a fase de
validação semântica. A pesquisa seguirá para a próxima fase, que é a realização do piloto, cujos
objetivos são analisar as propriedades psicométricas do questionário e simular uma pesquisa de campo.
Ao final espera-se que o instrumento possa ser utilizado na prática, em diversas localidades e,
consequentemente, contribuir para o avanço no conhecimento sobre como o cuidado tem sido
dispensado.
Palavras-chave: Estudos de validação, Prática profissional, Radiodermatite, Radioterapia.

Abstract: The identification of Professional practice related to prevention and handling of radiodermatitis
is fundamental insofar it allows to list difficulties, as the use of institutional protocols and the use of
scientific evidences to detriment of care based on myths and common sense, and consequently plan
educational actions to solve such issues that are directly associated with quality of the assistance care.
The adoption of reliable and valid instruments for quantitative measurement is essential insofar it provided
credibility to the information. Before the lack of valid instruments, it was chosen to carry out a research
aimed at the elaboration and the validation of an instrument in this context. This is a methodological study
with transversal delineation and quantitative analysis. The methodology described by European projects
DISABKIDS and KIDSCREEN was used which covered four stages: a literature review to identify the
important items and existing instruments, elaboration of the instrument, the evaluation and semantic
validation. The first stage consisted of identification of relevant aspects on the prevention and handling of
skin toxicity due to radiotherapy, from the analysis of scientific literature and from the elaboration of the
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first version of the instrument. Then the instrument was subjected to validation by the judges. The results
indicate that, in general, the instrument was considered clear, objective and well structured. However, it
was noticed that there was a need for some adjustments which have been analyzed by the researchers.
Then, the process of semantic validation which was performed in a hospital specialized in oncology
happened. The sample consisted of 27 nurses. Before data analysis, it was observed that the majority is
female, educated at a private institution and has finished the undergraduate program recently. In respect
to the overall impression of the instrument, it is observed that it was well accepted by professionals, who
have considered it important to evaluate the care provided to cancer patients undergoing radiotherapy.
The instrument was evaluated as very good or good. One noted some difficulty of understanding
regarding some items, such as those that begin with the word "no", the term "specify", among others, and
also in respect to the use of the response category "not applicable". As to specific form of semantic
validation, one noticed that some nurses have had some difficulty in understanding words such as "cold",
"wash", "synthetic fabric", hence there was the need for alteration. It was noted that minor importance was
given to items which indicate directions and to products not recommended by them in practice, such as
talcum powder, corn starch and cleaning process using hydrogen peroxide. It can be seen, therefore, that
the process of the elaboration of the instruments is complex and demand analysis, discussion and
systematization, which turns the semantic validation phase crucial. This research will be lead to the next
phase, which is the realization of the pilot. Finally, it is expected that the instrument can be used in
practice in different sites, and thus contribute to advances in knowledge concerning how care has been
provided.
Key words: Professional practice, Radiotherapy, Radiodermatitis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012160850/publico/MarceiladeAndradeFuzissaki.pdf
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Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Estudo de abordagem qualitativa, que objetivou analisar a percepção de mulheres com câncer
de mama acerca da seriedade da doença, de sua suscetibilidade a ela e dos benefícios e barreiras para a
participação em grupos de reabilitação. Realizado no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Mulher e
Câncer de Mama – MUCAMA, em Alfenas – MG, utilizou como referencial teórico o Modelo de Crenças
em Saúde e conceitos da Teoria de Campo de Kurt Lewin. Participaram 08 mulheres operadas por
câncer de mama, que compareciam regularmente ao serviço, há no mínimo três meses antes da coleta,
entre maio e julho de 2011. Os dados foram coletados por meio de grupos focais e entrevistas, utilizando
um roteiro semiestruturado e analisados pela Análise de Conteúdo Temática. Emergiram dos relatos dois
temas e as respectivas categorias: Mulheres portadoras de câncer de mama: percepções acerca da
suscetibilidade e seriedade da doença – crenças sobre a suscetibilidade ao câncer de mama; a visão da
seriedade do câncer de mama; os estímulos para a ação: a busca de apoio no grupo de reabilitação - e
Benefícios e barreiras percebidos na decisão sobre participar do grupo de reabilitação – o retorno às
atividades cotidianas e a reabilitação psicossocial; percepção das dificuldades para participar do grupo
e/ou aderir às atividades propostas. A percepção da suscetibilidade ao câncer de mama foi demonstrada
quando as mulheres referiram crer que o câncer não pode ser evitado, independentemente de classe
social, raça ou escolaridade. Atribuíram sua ocorrência à repressão de sentimentos e à falta de um
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comportamento preventivo em saúde. A percepção da seriedade do câncer de mama como uma
condição crônica se mostrou ao considerarem a neoplasia estigmatizante. O medo da morte e as
consequências dos tratamentos as levaram a promover novos arranjos sociais e familiares. Os estímulos
para ação em procurarem o grupo de reabilitação foram o desconforto e as limitações físicas e
emocionais, assim como encaminhamentos e recomendações dos profissionais de saúde e conselhos de
familiares e membros da rede social. Os benefícios percebidos para participação no grupo foram a
melhora física com a possibilidade de retorno às atividades diárias; atendimento gratuito e especializado;
vínculo com a equipe multidisciplinar; apoio psicológico; oportunidade de compartilhar experiências, sanar
dúvidas e se sentir em meio a “seus iguais”. As barreiras percebidas: dias e horários de atendimentos
limitados; afazeres domésticos; espaço físico restrito; necessidade de demandar tempo e disposição para
a adesão às atividades. As percepções individuais das entrevistadas acerca do câncer de mama foram
influenciadas por suas crenças sobre suscetibilidade e seriedade ao longo de suas experiências com a
doença e seus tratamentos, o que as levou a um comportamento em saúde de participarem do grupo de
reabilitação porque viram no mesmo um meio para cuidarem de sua saúde, identificando, para isso,
maiores benefícios que barreiras.
Palavras-chave: Câncer de mama, Enfermagem, Reabilitação.

Abstract: The qualitative study, which aimed to analyze the perception of women with breast cancer
about the seriousness of the illness, their susceptibility to it and the benefits and barriers to participation in
rehabilitation groups. Held at the Center of Teaching and Research Women and Breast Cancer MUCAMA in Alfenas - MG, was used as theorical reference the Health Belief Model and the concepts of
the Field Theory of Kurt Lewin. Participated 8 women operated of breast cancer who regularly attended
the service, at least three months prior the collection, between May and July 2011. Data were collected
through focus groups and interviews using a semi-structured guide, and were analyzed by qualitative
analysis. Two themes emerged from the reports and their categories: Women with breast cancer:
perceptions of susceptibility and seriousness of the illness - beliefs about susceptibility of breast cancer;
the view of the seriousness of breast cancer; stimuli for action: the search for support in the rehabilitation
group and perceived barriers and benefits in deciding to participate in the rehabilitation group - the return
to everyday activities and psychosocial rehabilitation; perception of difficulties to participate or join the
group and the activities proposed. The perception of susceptibility of breast cancer was demonstrated
when women reported believing that the cancer could not be avoided, regardless of social class, race or
education. They attributed their occurrence to the repression of feelings and lack of preventive health
behavior. The perception of the seriousness breast cancer as a chronic condition proved by considering
the tumor stigmatizing. The fear of death and the consequences of the treatments led to new
arrangements to promote social and family. The stimuli for action in seeking the rehabilitation group were
discomforted, physical limitations and emotional, as well as referrals and recommendations from health
professionals and advice of family and social network members. Perceived benefits to participating in the
group were improved with the physical ability to return to daily activities, free care and specialized;
relationship with the multidisciplinary team; psychological support; opportunity to share experiences,
answer questions and feel in the midst of "their peers". Perceived barriers: the days and times of visits
limited, housework, restricted physical space; necessity to demand time to attend the activities. The
individual perceptions surveyed about breast cancer were influenced by their beliefs about susceptibility
and seriousness over their experiences with the illness and its treatments, which led them to a health
behavior to participate in the rehabilitation group because saw in others one way to take care of
themselves' health by identifying, to this, barriers to greater benefits.
Key words: Breast cancer, Nursing, Rehabilitation, .
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012161225/publico/EdilaineAssuncaoCaetano.pdf
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Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
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Orientador: Alves, Leila Maria Marchi
Resumo: As alterações vasculares são complicações clínicas secundárias a elevação da pressão arterial
que podem comprometer a capacidade funcional e aumentar o risco de mortalidade. Um instrumento
utilizado como marcador de doença arterial obstrutiva periférica que vem merecendo amplo interesse
clínico e científico é o Índice Tornozelo-Braquial (ITB). Segundo diretrizes para a prática clínica, valores
de ITB <=0,9 ou >=1,3 são considerados patológicos e associados a uma alta incidência de
morbimortalidade cardiovascular. Este estudo descritivo e de corte transversal teve por objetivo identificar
o risco cardiovascular em hipertensos do avental branco por meio da determinação do ITB com uso de
esfigmomanômetros oscilométricos automáticos. Foi desenvolvido em um município localizado ao
Nordeste do Estado de São Paulo, no período de agosto de 2010 a junho de 2011. Os participantes
foram divididos em normotensos, hipertensos e hipertensos do avental branco, classificados de acordo
com o diagnóstico médico e resultado da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). As
variáveis investigadas foram: idade, cor da pele, situação familiar conjugal, naturalidade, índice de
escolaridade, profissão, peso, estatura, circunferência abdominal, pressão arterial em braços e tornozelos
e ITB. O cálculo do ITB foi realizado pela relação da maior pressão arterial sistólica (PAS) da artéria tibial
posterior com a maior pressão sistólica das artérias braquiais. As análises descritivas foram realizadas
por meio do pacote estatístico StatisticalPackage for the Social Sciences - SPSS, versão 15.0. Utilizou-se
análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas e teste Tukey para comparações múltiplas das
médias. O grau de relação linear nos escores de PAS e ITB foi verificado mediante a utilização do
Coeficiente de Correlação de Pearson. Os resultados foram expressos como médias ± erros padrões das
médias (EPM), e as diferenças consideradas estatisticamente significantes para p<0,05. Participaram do
estudo 135 indivíduos, sendo 37% normotensos, 37% hipertensos e 26% hipertensos do avental branco.
Em todos os grupos, a maioria dos participantes é do sexo feminino, de cor branca, vive com o cônjuge, é
natural do estado de São Paulo, exerce atividades domésticas e tem ensino fundamental incompleto.
Hipertensos do avental branco apresentam risco intermediário na análise de todas as variáveis clínicas
estudadas. Apesar de não ter sido encontrada diferença significante na análise dos valores de ITB na
comparação dos grupos, alterações compatíveis com doença arterial obstrutiva periférica e calcificação
arterial foram observadas somente nos grupos hipertensão e hipertensão do avental branco. A análise do
ITB de menor valor mostrou que 10% dos hipertensos e 5,7% dos hipertensos do avental branco
apresentaram ITB<=0,9 e 6% dos hipertensos e 11,4% dos hipertensos do avental branco apresentaram
ITB>1,3. Há correlação negativa entre os valores de PAS e ITB nos grupos hipertensão e hipertensão do
avental branco. Estes achados remetem à premissa de que a hipertensão do avental branco não deve ser
compreendida como uma condição benigna, sendo caracterizada por um quadro clínico que pode evoluir
para hipertensão arterial estabelecida. A mensuração do ITB merece importância na abordagem clínica
dos pacientes, devendo constituir um instrumento de avaliação do risco cardiovascular valorizado pelos
profissionais na rotina dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Doenças vasculares periféricas, Hipertensão do Jaleco Branco, Índice Tornozelo-Braço,
Pressão arterial.

Abstract: The vascular changes are secondary clinical complications of high blood pressure which can
compromise the functional capacity and increase the risk of mortality. The Ankle-Brachial Index (ABI) is an
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instrument used as a marker of peripheral occlusive arterial disease which has attracted broad scientific
and clinical interest. According to guidelines for clinical practice, ABI values <=0.9 or >=1.3 are considered
pathological and associated with a high incidence of cardiovascular morbidity and mortality. This
descriptive and cross-sectional study aimed at identifying cardiovascular risk in white coat hypertension by
determining the ABI through the use of automatic oscillometric sphygmomanometers. The study was
performed in a municipality located in the northeastern of the state of São Paulo, from August 2010 to
June 2011. Participants were divided into normotensive, hypertensive, and white coat hypertensive
subjects, classified according to the medical diagnosis and outcome of Ambulatory Blood Pressure
Monitoring (ABPM). The variables investigated were: age, color of skin, marital family situation, nationality,
level of education, occupation, weight, height, waist circumference, ankle-brachial blood pressure and
ABI. The calculation of ABI was performed by the ratio between the higher systolic blood pressure (SBP)
of the posterior tibial artery and the highest systolic brachial artery. Descriptive analyzes were performed
using the Statistical Package for Social Sciences Statistical Package - SPSS, version 15.0. The analysis
of variance (ANOVA) was used for repeated measures and Tukey test for multiple comparisons of means.
The degree of linear relationship in the scores of SBP and ABI was verified by using the Pearson
correlation coefficient. The results were expressed as means ± standard errors of the mean (SEM), and
the differences were considered statistically significant at p<0.05. The study included 135 subjects, 37%
normotensive, 37% hypertensive and 26% white coat hypertensive subjects. In all groups, most
participants are female, white, live with the spouse, from the state of São Paulo, housewives and have
incomplete elementary education. White coat hypertensive subjects have intermediate risk in the analysis
of all clinical variables studied. Although no significant difference was found in the analysis of ABI values
in the comparison of groups, changes consistent with peripheral occlusive arterial disease and arterial
calcification was observed only in the groups with hypertensive and white coat hypertensive subjects. The
analysis of the lower ABI value showed that 10% of hypertensive subjects and 5.7% of white- coat
hypertensive subjects had ABI<=0.9 and 6% of hypertensive subjects and 11.4% of white-coat
hypertensive subjects had ABI>1.3 . There is a negative correlation between SBP and ABI in the groups
of hypertensive and white coat hypertensive subjects. These findings relate to the premise that white coat
hypertension should not be understood as a benign condition, being characterized by a clinical condition
that can lead to established hypertension. The measurement of ABI deserves importance in clinical
management of patients and should be a tool for assessing cardiovascular risk valued by professionals in
the routine of health services.
Key words: Ankle Brachial Index, Blood Pressure, Peripheral Vascular Diseases, White Coat
Hypertension.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013155532/publico/DayanaFreitas.pdf

Nº de Classificação: 17664
BOTELHO, Flávia Mestriner. Corporalidade e estigma: estudo qualitativo com pacientes em reabilitação
de queimaduras. 2012. p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudos sobre conduta, a ética e a produção do saber em enfermagem
Orientador: Costa, Maria Cristina Silva
Resumo: Este trabalho visou compreender a experiência da queimadura e a percepção de pacientes
queimados sobre sua imagem corporal em relação aos padrões que regulam o ideal de corpo em nossa
sociedade. Além disso, objetivou interpretar os significados atribuídos a um corpo que apresenta marcas
de queimaduras. Recorreu à abordagem antropológica, à história de vida tópica e às técnicas de
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observação e entrevista. A pesquisa foi realizada com 10 pacientes de uma unidade de tratamento de
queimados de hospital universitário do interior do Estado de São Paulo. Os resultados demonstram que
os pacientes queimados percebem que seu corpo é estigmatizado de uma forma a afetar a identidade
social do grupo focalizado.
Palavras-chave: Corporalidade, Estigma, Queimadura, Reabilitação.

Abstract: This study aimed to understand the experience and perception of burn patients about their body
image compared to contemporary standards, which regulate the body ideal in our society. The research
aimed also interprets the meanings assigned to a body that has burn marks. In anthropological approach
and topical history of life, the techniques used by research were observation and interview. The study was
developed with 10 patients in a burn treatment unit of a university hospital in the state of São Paulo. The
results point to the stigmatization of burn patients' body in ways that affect the social identity of the group
focused.
Key words: Burn, Embodiment, Rehabilitation, Stigma.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012013110842/publico/FlaviaBotelho.pdf

Nº de Classificação: 17665
PETERSEN, Rafael de Souza. Fatores do trabalho associados à lombalgia não específica,
caracterização no âmbito da resistência da musculatura extensora lombar, entre trabalhadores de
enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva. 2012. p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Marziale, Maria Helena Palucci
Resumo: As lombalgias têm influenciado no absenteísmo e no presenteísmo de trabalhadores de
enfermagem. O objetivo geral deste estudo foi identificar os fatores do trabalho associados à lombalgia
não específica, caracterizada no âmbito da resistência da musculatura extensora lombar, em
trabalhadoras de enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo exploratório do
tipo transversal com abordagem quantitativa dos dados, realizado em Unidades de Terapia Intensiva. A
amostra foi composta por 48 trabalhadoras (enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem) atuantes
há mais de seis meses na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público (HA) (n=32) e um hospital
privado (HB) (n=16) da cidade de Ribeirão Preto-SP. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados
foram: Questionário de caracterização dos sujeitos (características sociodemográficas e ocupacionais),
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – adaptado (caracterização dos sintomas
osteomusculares, segundo as regiões do corpo), Fatores do trabalho que podem contribuir para os
sintomas osteomusculares - adaptado, Teste de Sorensen (identificação da resistência da musculatura
extensora lombar) e Escala RPE de Borg (identificação do esforço percebido). Os dados foram coletados
em 2011, nos hospitais, pelo pesquisador, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (Processo 122/2011) e permissão dos chefes dos serviços. Resultados: as participantes do
estudo eram mulheres, na faixa etária entre 20 e 56 anos, a maioria se declarava branca, solteira
(58,3%), com filhos (52,1%), sedentária (64,6%), com acúmulo de trabalho profissional e doméstico
(89,6%). As enfermeiras executam tarefas gerenciais e assistenciais, com predomínio das gerenciais, e
os técnicos e auxiliares de enfermagem executam o cuidado direto aos pacientes, tarefas que são
consideradas desgastantes. O sintoma lombar foi a principal queixa osteomuscular (66,7%), seguido dos
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segmentos ombros (54,2%), pescoço (47,9%) tornozelos (41,7%) e região dorsal (41,7%). As
trabalhadoras com sintoma lombar atingiram um tempo menor (93,06 s.) de resistência da musculatura
extensora da coluna no teste de Sorensen, em comparação às trabalhadoras assintomáticas (116,30 s), e
o esforço percebido após o teste foi intenso (15) para todos os sujeitos. Os principais fatores do trabalho
que contribuem para os sintomas lombares identificados pelas trabalhadoras de enfermagem foram
relacionados a aspectos posturais (torção e flexão de coluna, curvar as costas, postura estática) e
organizacionais (repetitividade, horas extras, falta de descanso e velocidade do trabalho). Concluímos
que os sintomas lombares são frequentes entre as trabalhadoras de enfermagem das unidades
estudadas, embora a resistência da musculatura extensora da coluna não tenha apresentado diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos de sujeitos sintomáticos e assintomáticos. Os resultados
obtidos e os fatores identificados pelas trabalhadoras como contribuintes aos sintomas lombares são
indicadores da inadequação das condições de trabalho e de que ações de intervenção no ambiente e na
organização do trabalho são necessárias. O estudo contribuiu para o avanço do conhecimento das áreas
de Saúde do Trabalhador, Fisioterapia e Enfermagem.
Palavras-chave: Distúrbios Osteomusculares, Enfermagem, Lombalgia, Unidade de terapia intensiva.

Abstract: Low back pain is a condition that has influenced absenteeism and presenteeism of nursing
workers. The overall goal of the present study was to identify the work2related factors associated to
nonspecific low back pain characterized by the resistance of lumbar extensor muscles among female
nursing workers of Intensive Care Units. This is an exploratory cross2 sectional study under a quantitative
approach held in Intensive Care Units. The sample consisted of 48 workers 2 nurses, nursing technicians
and assistants2 who had been active for over six months in the Intensive Care Unit of a public hospital
(HA) (n=32) and a private hospital (HB) (n=16) in the city of Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. The tools
used for data collection were; Subject characterization questionnaire (sociodemographic and
occupational), Nordic Musculoskeletal Questionnaire - adapted (characterization of musculoskeletal
symptoms according to body regions), Job risk factors that may contribute to musculoskeletal symptoms adapted, Sorensen test (identification of resistance of lumbar extensor muscles) RPE on Borg scale
(perceived exertion rating).The data were collected in 2011 in hospitals, by the researcher, thereafter the
Research Ethics Committee had approved the project (petition 122/2011) and Chief Service Officials had
granted their permission. Results: The participants in the study were females aged between 20 to 56
years old, self reported as Caucasian, single (58.3%), with children (52.1%), sedentary (64.6%), both
professionally and housework overloaded (89.6%). Tasks Performed: Nurses perform both care and,
predominately, managerial activities. Nursing technicians and assistants perform direct care of patients.
These latter tasks are considered more overwhelming. The major musculoskeletal complaints relied on
the Lower back system (66.7%), followed by shoulder segments (54.2%), neck (47.9%) and dorsal region
(41.7%).The workers presenting low back symptoms reached a shorter resistance time on the spinal
extensor muscles when compared to asymptomatic workers using the Sorensen test (93.06 s. versus
116.30 s). All subjects (15) perceived intense exertion after the test. The main job factors that contribute to
low back symptoms identified by the subjects were related to both postural (spine torsion and bending,
back bending, static posture) and organizational (repetitiveness, excessive work hours, lack of rest, and
work pace) aspects. Conclusion: We conclude that lumbar symptoms are frequent among the female
nursing workers of the studied units. In addition, although spinal extensor muscles resistance has not
shown significant statistical differences between the symptomatic and asymptomatic groups, the obtained
results and factors identified by the workers as contributing to low back symptoms are indicators of
inadequate labor conditions. Therefore, interventions on the work organization and environment are
needed. Finally, the present study contributes to the progress of knowledge in the areas of Occupational
Health, Physiotherapy and Nursing.
Key words: Intensive Care Unit, Low back pain, Musculoskeletal disorders, Nursing.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013100523/publico/RAFAELDESOUZAPETERSEN.PDF

Nº de Classificação: 17667
SANCHES, Mariana Vendrami Parra. A criança e o adolescente com câncer em cuidados paliativos:
experiência de cuidar pela família. 2012. p. 114. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia
Resumo: No Brasil, atualmente, não há diretrizes estruturadas para os cuidados paliativos em pediatria
e, muito menos, em hebiatria. Os familiares são participantes ativos no cuidado a criança e ao
adolescente com câncer, especialmente na fase final da vida, período em que vivenciam o processo de
morte e morrer e necessitam de vínculo com os serviços de saúde para manter a qualidade de vida de
crianças e adolescentes com câncer e de seus familiares. O presente estudo tem como objetivo
investigar a experiência dos familiares no cuidar de crianças e adolescentes com câncer, em cuidados
paliativos, particularmente nos cuidados ao final da vida. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva
e exploratória, com análise qualitativa dos dados. Participaram do estudo quatorze familiares, cuidadores
de crianças e adolescentes que morreram por câncer no período de julho de 2010 a dezembro de 2011,
em acompanhamento no setor de Onco-Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A coleta de dados foi realizada em dois momentos:
primeiramente nos prontuários das crianças e adolescentes, buscando informações clínicas e, após, em
entrevista, acompanhada de observação e realização do genograma e ecomapa. Os dados empíricos
foram organizados ao redor de três temas: "O impacto do agravamento da doença na dinâmica familiar",
descrito a partir das necessidades, sentimentos e reorganização familiar; "Comunicação de más notícias",
discutido a partir da comunicação entre a criança e o adolescente, equipe de saúde e família relativa ao
processo de morte e morrer e "A vivência da família diante dos cuidados paliativos", evidenciado pelos
conhecimentos da família frente aos cuidados paliativos, sentimentos e necessidades da criança e
adolescente nos cuidados ao final da vida. Esse estudo mostrou-se relevante para a assistência à criança
e ao adolescente com câncer no fim da vida, pois, as vivências das famílias no cuidado a criança e ao
adolescente poderão contribuir para a compreensão do processo de cuidar à luz dos fundamentos dos
cuidados paliativos.
Palavras-chave: Adolescente, Cancer, Criança, Cuidados paliativos, Família.

Abstract: Currently, there are no guidelines structured to provide palliative care to pediatric patients, let
alone for adolescent patients. Family members actively participate in the care provided to children and
adolescents with cancer, especially in the final stage of life, a period when they experience death and the
process of dying and ties with health services are required to maintain the quality of life of children and
adolescents, as well as that of their families. This study's objective was to investigate the experience of
family members of children and adolescents with cancer in terms of palliative care, especially care
provided in the final stage of life. This is a descriptive and exploratory study with qualitative analysis of
data. A total of 14 family members participated in the study. They were the caregivers of children and
adolescents with cancer who died from July 2010 to December 2011 and were monitored by the
Oncology-hematology unit of the Hospital das Clínicas, Medical School, University of São Paulo at
Ribeirão Preto. Data were collected at two points in time: first, clinical information was collected from the
children's and adolescents' medical files and then interviews, accompanied by observation and
genomapping and ecomapping, were held. Empirical data were organized around three themes: "The
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impact of the aggravation of the disease on the family's dynamics", based on the family's needs, feelings
and reorganization; "Communicating bad news", based of the communication among the child or
adolescent, health staff, and the family concerning death and the dying process, and "The experience of
the family concerning palliative care", evidenced by the family's knowledge concerning palliative care and
the feelings and health needs of children and adolescents at the end of life. This study is relevant in the
field of care provided to children and adolescents with cancer in the final stage of life because the
experiences of families in providing care to children and adolescents at the end of life can contribute to
better understanding the process of providing care in light of the fundamentals of palliative care.
Key words: Hospice Care, Adolescent, Cancer, Child.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013095927/publico/Marianavendramiparrasanches.pdf

Nº de Classificação: 17672
GIL, Mariana Marcos. Estudo da mortalidade de mulheres em idade reprodutiva no município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil. 2012. p. 56. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à mulher no ciclo vital
Orientador: Gomes-Sponholz, Flávia
Resumo: Os óbitos de mulheres em idade reprodutiva correspondem a 16% do total de óbitos femininos
em todo o Brasil, indicando a dificuldade dos serviços de saúde em implementar ações baseadas na
atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde, sob o enfoque ampliado da assistência,
incorporando a perspectiva de gênero. Objetivo: analisar óbitos de mulheres em idade reprodutiva,
residentes em Ribeirão Preto-SP, no período de 2007 a 2009, com ênfase nas causas de morte. Método:
foram analisadas 532 Declarações de Óbito (DO) de mulheres de 10 a 49 anos residentes no município
de Ribeirão Preto/SP que foram a óbito no período de 2007 a 2009, obtidas por meio do Comitê Municipal
de Prevenção da Mortalidade Materna para transcrição integral dos dados. As mortes foram classificadas
em maternas declaradas, não maternas e presumíveis. Procedeu-se com a análise dos dados com o
software STATA, codificação das causas de acordo com a CID 10 e seleção da causa básica de óbito.
Resultados: Os principais grupos de causas de morte foram: neoplasias 137 (26%), doenças do aparelho
circulatório 94 (18%), doenças infecciosas e parasitárias 67 (13%) e causas externas 65 (12%). As
mortes por causas maternas representaram a antepenúltima causa de óbito. Foram identificadas, após
análise dos campos preenchidos na DO, 467 (88%) mortes não maternas, 5 (1%) mortes maternas
declaradas e 60 (11%) mortes maternas presumíveis. Conclusão: O padrão de mortalidade do município
é semelhante ao do país, apontando a necessidade de incrementar ações nas três esferas de governo
voltadas para a saúde da população feminina. Conhecer o perfil de mortalidade de mulheres em idade
reprodutiva possibilita a compreensão de suas principais demandas e problemas de saúde oferecendo
subsídios para o planejamento de ações focadas em reduzir mortes por causas evitáveis.
Palavras-chave: Atestado de Óbito, Causas Básica de morte, Mortalidade.

Abstract: The deaths of women in reproductive age represent 16% of all female deaths in Brazil,
indicating the difficulty of health services to implement actions based on comprehensive health care of
women in the National Health System, under the approach extended care, incorporating a gender
perspective. Objective: To analyze deaths of women in reproductive age residing in Ribeirao Preto-SP, in
the period of 2007 to 2009, focusing on causes of death. Method: We analyzed 532 Death Certificates of
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women aged 10 to 49 years residing in Ribeirao Preto - SP who died in the period 2007 to 2009, obtained
through the Municipal Committee for the Prevention of Maternal Mortality for transcription full of data. The
deaths were classified as declared maternal, not maternal and presumed. Proceeded with the analysis of
the data with STATA software, coding causes according to ICD 10 and selecting the underlying cause of
death. Results: The main groups of causes of death were neoplasms 137 (26%), circulatory diseases 94
(18%), infectious and parasitic diseases 67 (13%) and external causes 65 (12%). Deaths from maternal
causes represented the antepenultimate cause of death. Were identified after analysis of the fields filled in
Death Certificates, 467 (88%) not maternal deaths, 5 (1%) declared maternal and 60 (11%) presumed
maternal deaths. Conclusion: The pattern of mortality in the municipality is similar to the country, pointing
to the need for increased action in the three spheres of government focused on the health of the female
population. Knowing the profile of women mortality in reproductive age furthers our understanding of their
main demands and health problems, offering support for the planning of actions focused on reducing
deaths from preventable causes.
Key words: Causes of death, Deaths certificates, Mortality.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013094708/publico/MARIANAMARCOSGIL.PDF

Nº de Classificação: 17673
LOPES, Livia Maria. Coordenação das ações e serviços de saúde na assistência prestada às
pessoas que vivem com aids no município de Ribeirão Preto-SP. 2012. p. 107. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Monroe, Aline Aparecida
Resumo: O estudo objetivou analisar a coordenação das ações e serviços de saúde na assistência
prestada às pessoas que vivem com aids. Utilizou-se o conceito teórico de coordenação, tomando como
eixo de análise a integração das ações e serviços dentro das equipes de referência e junto a outros
profissionais/especialidades/serviços. Trata-se de um estudo exploratório, do tipo inquérito, de
abordagem quantitativa. Participaram 301 pessoas que viviam com aids e estavam em acompanhamento
nos cinco ambulatórios de referência do município de Ribeirão Preto e que atendiam aos seguintes
critérios: maiores de 18 anos, com terapia antirretroviral instituída a mais de 6 meses, residentes no
próprio município e não pertencentes ao sistema prisional. Foram realizadas entrevistas, utilizando-se um
instrumento específico, contendo questões sobre dados sócio-demográficos, características clínicas dos
casos, serviços de saúde utilizados e coordenação da assistência. Os dados foram analisados por meio
de distribuição de frequência, construção de indicadores e análise de correspondência múltipla.
Identificou-se paridade entre os sexos, envelhecimento da população, baixa escolaridade, predomínio da
classe econômica C. A maioria apresentava-se assintomática, boa resposta imunológica, carga viral
indetectável e a presença de comorbidades crônicas. A maioria fazia uso exclusivo de serviços públicos,
com destaque para o Pronto- Atendimento, seguido da Atenção Básica. Para a Coordenação da
assistência pelas equipes dos ambulatórios de referência: o enfoque clínico, o uso e o registro de
informações foram classificados como satisfatórios; e o enfoque nas condições de vida/apoio familiar
como insatisfatórios. Para a Coordenação junto a outros profissionais/especialidades/serviços: auxílio no
agendamento de consulta e oferta de comprovante da mesma, fornecimento de guia de referência,
obtenção do atendimento foram classificados como satisfatórios; discussão sobre alternativas em caso de
encaminhamento e a contra referência como insatisfatórios. A coordenação, de modo geral, foi
classificada como satisfatória, entretanto, identificou-se diferentes desempenhos entre os ambulatórios de
referencia em HIV/aids, principalmente no que se refere à abordagem das condições sociais e

105

encaminhamentos realizados. As especificidades do perfil sociodemográfico, clínico e de utilização dos
serviços e os diferentes desempenhos dos ambulatórios de referência relacionados às
distintas
composições e lógicas assistenciais permitem refletir sobre a complexidade da coordenação da
assistência prestada às pessoas que vivem com aids e, sobretudo, apontam a necessidade de
estratégias que favoreçam o desenvolvimento de ações compartilhadas e cooperadas dentro da equipe e
entre os diferentes serviços com o intuito de fortalecer a rede local de atenção visando a produção de
um cuidado integral, singular e resolutivo.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Integração de Assistência, Serviços de saúde, Sindrome da
imunodeficiencia adquirida.

Abstract: The study aimed to analyze the coordination of actions and health services for care to people
living with AIDS. We used the theoretical framework of coordination, using for analysis the integration of
activities and services within health teams and with others professionals / specialties/services. An
exploratory study, quantitative approach, was conducted, A total of 301 people living with AIDS, in
treatment at five reference centers in Ribeirão Preto, were interviewed, considering the following inclusion
criteria: over 18 years, in antiretroviral therapy for more than six months, residents in the municipality and
not belonging the prison system. Interviews were conducted using a specific instrument, containing
questions on socio-demographic and clinical data, as well as health services used and coordination of
care. Data were analyzed using frequency distribution, indicators and multiple correspondence analysis.
We identified gender parity, aging population, low education, and predominance of economic class C. The
majority was asymptomatic, good immune response, undetectable viral load and the presence of chronic
co morbidities. Most had exclusive use of public services, particularly the Emergency Services, followed
by Primary Care. For the Coordination of care by the reference centers' teams, addressing clinical care
and information registration/use were rated as satisfactory; approach on social and family support was
unsatisfactory. For the Coordination with other professionals/specialties/services: assistance in scheduling
consultation, providing reference guide, and obtaining care were rated as satisfactory; discussion of
alternatives in case of referral and back-reference were unsatisfactory. In overall, the coordination was
rated as satisfactory, however, we found differences between reference centers performance, particularly
in referrals and in addressing the social conditions. The results enable a reflection on the different
compositions of assistance, the complexity of care coordination for people living with AIDS, and especially
highlight the need for strategies for the development of shared actions and cooperating within the team
and between the different services to strengthen the local network of care and aim a comprehensive,
singular and resolutive care.
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Health Services, Integration.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013153215/publico/LIVIAMARIALOPES.PDF

Nº de Classificação: 17676
PENATTI, Juliana Trebi. Riscos ambientais para trabalhadores em uma unidade mista de saúde.
2012 .p. 147.Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde ambiental
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo: Riscos ambientais (RA) podem ser causados por agentes biológicos, químicos, físicos e
ergonômicos que, quando presentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde
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do trabalhador em função de sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. Especialmente em
serviços de saúde, os RA relativos à exposição dos trabalhadores aos diferentes tipos de agentes
presentes nesses ambientes, são de grande significado para a saúde ocupacional. O reconhecimento dos
RA e a adoção de medidas para a prevenção e minimização desses riscos, devem ser sempre
realizados, de forma a envolver tanto as instituições como os próprios trabalhadores, visando maior
segurança ocupacional. Esta investigação objetivou avaliar a realidade de exposição a RA em uma
Unidade Mista de Saúde (UMS) do interior do estado de São Paulo, a partir da percepção dos seus
trabalhadores. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e exploratório, realizada por
meio de abordagem quali-quantitativa. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista, utilizando um
roteiro constituído por perguntas semi-estruturadas e check-list, realizada com dois grupos distintos de
sujeitos: um grupo constituído pelos trabalhadores das diferentes áreas de atuação do local selecionado
e, outro grupo, constituído apenas pelos gestores da UMS. A pesquisa teve aprovação do CEP da
EERP/USP. Os dados coletados foram organizados em um banco de dados do Excel e categorizados em
tabelas e gráficos, procedendo-se à análise estatística descritiva. Os resultados foram obtidos a partir de
uma amostra composta por 48 sujeitos (82,8% de todos os trabalhadores do local selecionado para este
estudo), pertencentes a todas as 17 categorias profissionais existentes no serviço. A idade média dos
sujeitos no momento das entrevistas era de 38 anos e a faixa etária predominante, de 21 a 30 anos para
35,4% dos entrevistados. A maior parte dos sujeitos (52,1%) pertencia ao gênero feminino. Quanto à
carga horária de trabalho, 16 entrevistados (33,4%) relataram que a soma da carga horária de todos os
empregos por ocasião da entrevista correspondia a mais de 41 horas semanais, sendo que 8 (50%)
desses referiram uma carga horária semanal acima de 70 horas e, 1 deles referiu desempenhar uma
carga horária de até 100 horas semanais. Quando questionados por meio de questões abertas sobre RA
presentes em qualquer tipo de ambiente de trabalho e RA presentes no local da investigação, 95,8% dos
sujeitos relataram já terem ouvido falar sobre o assunto e igual percentual indicaram pelo menos um RA
no seu local de trabalho. Porém, quando utilizado um check-list para identificação e quantificação dos RA
presentes na UMS, 100 % dos sujeitos relataram a presença de pelo menos um RA de cada natureza no
serviço, destacando-se o relato da presença dos seguintes agentes, de acordo com os maiores
percentuais obtidos em cada natureza de risco citado: bactérias (91,7%), vírus (91,7%), poeiras (79,2%),
calor (72,9%), postura inadequada (66,7%), monotonia/repetitividade (66,7%), iluminação inadequada
(33,3%) e ligações elétricas deficientes (33,3%).
Palavras-chave: Riscos ambientais, Saúde ambiental, Saúde ocupacional, Saúde pública, Unidades de
Saúde.

Abstract: Environmental risks (ER) can be caused by biological, chemical, physical and ergonomic
agents that, when present in the workplace, can cause damage to workers' health due to their nature,
intensity or length of exposure. Especially in healthcare services, ER related to the exposure of workers to
different types of agents present in these environments, are significant for occupational health. The
recognition of ER and the adoption of measures to prevent and minimize these risks, should always be
performed, in order to involve both institutions and workers themselves, aiming at greater occupational
safety. This descriptive, exploratory, qualitative and quantitative field research aimed to evaluate the
reality of exposure to ER in a Mixed Health Unit (MHU) in the interior of the state of São Paulo, from the
perception of its workers. This is a, performed by means of qualitative and quantitative approach. Data
collection was carried out through interviews, using a script consisting of semi-structured questions and a
check-list, performed with two different groups of subjects: one group consisting of workers from different
performance areas of the selected venue, and another group consisting only by the managers of the
MHU. The research was approved by the Ethics Research Board of the University of Sao Paulo at
Ribeirão Preto College of Nursing. Collected data were organized into an Excel database and categorized
in tables and charts, after which descriptive statistics was performed. Results were obtained from a
sample of 48 subjects (82.8% of the total number of workers of the venue selected for this study), who
worked in all 17 professional categories of the service. The average age of the subjects at the time of the
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interviews was 38 years and the predominant age was from 21 to 30 years for 35.4% of respondents.
Most subjects (52.1%) were female. Regarding the workload, 16 respondents (33.4%) reported that the
sum of the workload of all jobs at the time of the interview was over 41 hours per week, 8 (50%) of them
reported a weekly workload over 70 hours and one reported a workload of up to 100 hours a week. When
respondents were asked, using open questions, about ER present in any work environment and ER
present at the research site, 95.8% of the subjects reported having heard about it and the same
percentage indicated at least one ER at their work venue.No que se refere a acidentes no ambiente de
trabalho, 18,8% dos sujeitos relataram ter sofrido pelo menos um acidente de trabalho na UMS,
envolvendo materiais perfurocortantes, quedas, ferimentos, exposição cutâneo-mucosa a materiais
biológicos, agressão física por pacientes e acidentes em ambulâncias. Quanto aos gestores, foi referida
por esses sujeitos a existência de RA no serviço; porém, segundo os respondentes, ainda não havia uma
rotina para categorização e quantificação dos RA na Unidade, que também ainda não possuía Mapa de
Risco (MR) e Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA), ambos exigidos pela legislação
brasileira a todas as instituições de saúde, independente do grau de risco. Conclui-se com este estudo,
pelo relato dos sujeitos, que a UMS possui riscos ambientais que podem afetar a saúde dos
trabalhadores. Assim, deve ser realizado um planejamento imediato de reconhecimento e avaliação
desses RA, bem como de adoção de medidas para sua prevenção e minimização, com base no
estabelecimento de MR e de um PPRA, sendo esta uma das principais proposições a ser feita ao serviço.
Além disso, é necessário incluir um programa de educação continuada aos trabalhadores, visando
contribuir para a promoção da saúde ambiental e ocupacional no local de estudo.When using a checklist
for identification and quantification of ER present at the MHU, 100% of the subjects reported the presence
of at least one ER of each type at the service, highlighting the presence of the following agents, according
to the highest percentages obtained for each kind of risk mentioned: bacteria (91.7%), viruses (91.7%),
dust (79.2%), heat (72.9%), poor posture (66.7%), monotony/repetitiveness (66.7%), inadequate lighting
(33.3%) and bad electrical connections (33.32%). As to the accidents in the workplace, 18.8% of the
subjects reported having experienced at least one accident at work at the MHU, involving sharp materials,
falls, cuts, mucocutaneous exposure to biological materials, physical aggression by patients and accidents
in ambulances. Managers reported the existence of ER in the service, but, according to them, there was
not a routine for categorization and quantification of ER in the unit yet, which also did not had a Risk Map
(RM) and Environmental Risks Prevention Program (ERPP), both required by the Brazilian law to all
health institutions, regardless of the degree of risk. It is concluded, by the report of the subjects, that the
MHU has environmental risks that can affect workers' health. Thus, the immediate planning should be
done for recognition and evaluation of these ER, as well as for the adoption of measures for its prevention
and minimization, based on the establishment of a RM and ERPP, which is one of the main proposals that
will be made to the service. In addition, there is need to include a continuing education program to
workers, aiming to contribute to the promotion of environmental and occupational health at the study site
Key words: Environmental Health, Environmental Risks, Health Centers, Occupational Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013150038/publico/JULIANATREBIPENATTI.PDF
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REINATO, Lílian Andreia Fleck. Colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com
HIV/aids internados em um hospital escola do interior paulista. 2012. p. 93. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Gir, Elucir
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Resumo: Introdução: a colonização de indivíduos com HIV/aids por microrganismos patogênicos tem
sido associada a maior risco de morbidade e mortalidade, principalmente quando esse microrganismo é o
Staphylococcus aureus. Identificar precocemente esta condição permite implementar medidas
preventivas do adoecimento a ele relacionado, em nível individual e coletivo. Objetivo: avaliar a
prevalência de colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com HIV/aids internados em um
hospital escola. Metodologia: estudo de corte transversal, tendo como sujeito pessoas vivendo com
HIV/aids, internadas em duas unidades especializadas em HIV/aids de um Hospital Escola do município
de Ribeirão Preto- SP. Todos os preceitos éticos foram criteriosamente respeitados. No período de
Agosto/2011 a Julho/2012, todos os indivíduos internados foram abordados e para aqueles que aceitaram
participar, procedeu-se a coleta de amostra de saliva e secreção nasal, além da coleta de dados
sociodemográficos, clínicos e imunológicos, obtidos por meio do prontuário e entrevista individual. As
amostras foram encaminhadas e processadas pelo Laboratório de Microbiologia e Sorologia da instituição
em estudo. Foram semeadas em meios de cultura ágar sangue e manitol, e após, transferidas para o
sistema automatizado Vitek® 2 (BioMérieux™), por meio dos cartões GP Test Kit Vitek® 2, para bactérias
gram-positivas. Foram empregados cartões AST-P585 para avaliar a sensibilidade dos Staphylococcus
aureus meticilina resistente (MRSA) aos antibióticos. Os dados foram armazenados em planilhas do
Microsoft Office Excel 2011 for Mac e organizados por meio do software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 17.0 for Windows. Resultados: De 229 indivíduos com HIV/aids internados nas
unidades, 169 constituíram os sujeitos desta pesquisa, dos quais 57,4% eram do sexo masculino, 39,6%
apresentaram idade de 40 a 49 anos e 45% tinham o primeiro grau completo. Foram obtidas 338
amostras (169 de secreção nasal e 169 de saliva). A prevalência de colonização por Staphylococcus
aureus foi identificada em 20,4% das amostras, com 21,7% de resistência à oxacilina, sendo em
secreção nasal 66,7% e em saliva 33,3%. Apresentaram contagem de linfócitos T CD4 abaixo de 200
células/mm3 60,0% dos indivíduos com MRSA nasal e 80,0% estavam em uso de antimicrobianos. Em
40,0% dos indivíduos com MRSA na saliva carga viral foi igual ou superior a 500.001 cópias/mL, e 80,0%
destes também usavam antimicrobianos, MRSA nasal e saliva foi identificado em 60,0% dos indivíduos
que não estavam em uso de antirretroviral. Conclusão: a prevalência de colonização por Staphylococcus
aureus em indivíduos com HIV/aids foi predominante em secreção nasal, com baixa contagem de
linfócitos T CD4, com história de internação prévia, uso de antimicrobiano e ausência do uso de
antirretroviral, podendo representar importante fonte de infecção.
Palavras-chave: Hiv, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente à meticilina.

Abstract: Introduction: colonization by pathogenic microorganisms in individuals with HIV/AIDS has been
associated with increased risk of morbidity and mortality, especially when that organism is Staphylococcus
aureus. Early identification of this condition allows implementing preventive measures of illness related to
it, both individually and collectively. Objective: to evaluate the prevalence of Staphylococcus aureus
colonization in individuals with HIV/AIDS in a teaching hospital. Method: cross-sectional study; the
subjects were people living with HIV/AIDS and hospitalized in two specialized HIV/AIDS care units of a
Teaching Hospital in the city of Ribeirão Preto. All ethical principles were carefully observed. In the period
from August 2011 to July 2012, all subjects hospitalized were approached and, for those who agreed to
participate, the collection of saliva and nasal discharge sample was performed, in addition to collecting
sociodemographic, clinical and immunological data, obtained through medical record and individual
interviews. The samples were forwarded and processed by the Laboratory of Microbiology and Sorology
of the institution. They were seeded in blood agar and mannitol-salt-agar culture medium, and thereafter,
transferred to the automated system Vitek® 2 (BioMérieux(TM)) through Vitek® 2 Test Cards for Grampositive bacteria. AST-P585 cards were used to assess the sensitivity of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) to the antibiotic. Data were stored in spreadsheets of Microsoft Office
Excel 2011 for Mac and organized by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0
for Windows. Results: of the 229 individuals with HIV/AIDS hospitalized in the units, 169 were the subjects
in this study, of whom 57.4% were male, 39.6% were aged from 40 to 49 years, and 45% had completed
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elementary school. 338 samples were collected (169 of nasal discharge and 169 of saliva). The
prevalence of Staphylococcus aureus colonization was identified in 20.4% of samples, with 21.7% of
oxacillin resistance, being 66.7% in nasal discharge and 33.3% in saliva. 60.0% of individuals with MRSA
in nasal had lymphocytes T CD4 count below 200 cells/mm3 , and 80.0% were taking antimicrobials. In
40.0% of the individuals with MRSA in saliva, the viral load was equal or higher than 500.001 copies/mL,
and 80.0% of these also used antimicrobials; MRSA in nasal and in saliva were detected in 60.0% of
individuals who were not taking antiretroviral. Conclusion: the prevalence of Staphylococcus aureus
colonization in individuals with HIV/AIDS was prevalent in nasal discharge, had lymphocytes T CD4 low
count, with a history of previous hospitalization, antimicrobial use and the absence of antiretroviral use,
and it may represent an important source of infection.
Key words: HIV, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15012013151405/publico/LILIANANDREIAFLECKREINATO.PDF
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SIQUEIRA, Lillian Dias Castilho. Adaptação cultural e validação inicial do instrumento MISSCARE
para o Brasil: contribuição para o mapeamento de risco para a segurança do paciente hospitalizado.
2012. p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Caliri, Maria Helena Larcher
Resumo: O fenômeno da omissão de cuidados de enfermagem é definido como qualquer aspecto do
cuidado requerido pelo paciente que é omitido (em parte ou por completo) ou atrasado. Pode ocasionar
consequências negativas para a assistência, tendo impacto na qualidade do cuidado e nos custos
institucionais. Este estudo de delineamento metodológico teve como objetivos realizar a adaptação
cultural do instrumento MISSCARE para uso no Brasil e testar parcialmente as suas propriedades
psicométricas. O instrumento MISSCARE possui 41 itens distribuídos em duas partes. A parte A contém
24 itens referentes aos elementos dos cuidados de enfermagem omitidos com resposta variando de
sempre omitido (1) a nunca omitido (5), e a parte B apresenta 17 itens relacionados às razões para a não
prestação dos cuidados, com as possibilidades de resposta variando de razão significante (1) a não é
uma razão para omissão do cuidado (4). A pesquisa, aprovada pelo comitê de ética, foi realizada em
duas fases. A primeira consistiu no processo de adaptação cultural, que verificou a validade de face e de
conteúdo, realizada por um comitê de cinco juízes conforme os passos preconizados pela literatura. A
segunda visou analisar a consistência interna do instrumento com 60 profissionais da equipe de
enfermagem de um hospital público de ensino universitário do interior do Estado de São Paulo. Os
resultados demonstraram que a maioria dos participantes era do sexo feminino (75%), com idade média
de 40,4 anos. Houve maior frequência de sujeitos com ensino médio (60%) na categoria de técnico em
enfermagem (36,7%). Mudar o decúbito do paciente a cada duas horas, assistência às necessidades
higiênicas dentro de cinco minutos da solicitação e participação em discussão da equipe interdisciplinar
sobre a assistência ao paciente foram os três cuidados de enfermagem mais omitidos, enquanto o
controle da glicemia capilar, banho/higiene e cuidados com punção venosa foram os elementos menos
omitidos. O número inadequado de pessoal foi a razão mais citada pelos profissionais para essa omissão
dos cuidados. Os valores do coeficiente alfa de Cronbach para as partes A e B do instrumento foram
0,964 e 0,924, respectivamente e, considerando-se os fatores da parte B, 0,906 para comunicação, 0,797
para recursos materiais e 0,785 para recursos laborais. Conclui-se que a versão adaptada do MISSCARE
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para o português mostrou-se confiável na amostra estudada. Novos estudos devem ser realizados para a
avaliação de propriedades psicométricas adicionais antes que o instrumento seja utilizado no Brasil.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Estudos de validação, Segurança do paciente, Úlcera por
pressão.
Abstract: The phenomenon of omission of nursing care is defined as any aspect of care required by the
patient who is omitted (in part or complete) or delayed. Can lead to negative consequences for the
assistance, impacting on quality of care and institutional costs. This study methodological design aimed
to conduct a cultural adaptation of MISSCARE instrument for use in Brazil partially and test their
psychometric properties. The instrument has 41 items distributed MISSCARE into two parts. Part A
contains 24 items referring to elements of care nursing omitted response ranging from always omitted (1)
never omitted (5), and part B has 17 items related to the reasons for not provision of care, with possible
answers ranging from reason significant (1) is not a reason for omission of care (4). The research,
approved by the ethics committee, was conducted in two phases. The first consisted of adaptation
process, which verified the face validity and content performed by a committee of five judges as the steps
recommended by literature. The second aimed to analyze the internal consistency of the instrument with
60 Professional nursing staff of a public teaching hospital university in the state of São Paulo. The results
showed that Most participants were female (75%) with a mean age of 40.4 years. There was a higher
frequency of subjects with high school education (60%) in the category of nursing technician (36.7%).
Change decubitus patient every two hours, hygienic care needs within five minutes of the request and
participation in team discussion on interdisciplinary patient care were the three most nursing omitted,
while the control CBG, bathing / hygiene and care venipuncture were the elements less omitted. The
inadequate number of staff was the most cited reason by Professional care for this omission. The
coefficient alpha Cronbach for parts A and B of the instrument were 0.964 and 0.924, respectively and,
considering the factors in Part B, 0.906 for communication, for 0,797 material resources and labor
resources to 0,785. It is concluded that the adapted version MISSCARE for the Portuguese was reliable
in our sample. New studies should be conducted to assess the psychometric properties Additional before
the instrument is used in Brazil.
Key words: Patient Safety, Validation studies, Patient Safety, Validation studies.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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COCENAS, Sílvia Antunes. Grupo de atividades com jovens escolares: recurso para o aprimoramento
do funcionamento pessoal e social. 2012. p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
Resumo: Os grupos sociais infantis que estão inseridos numa realidade violenta colocam-se mais
suscetíveis a reagir e agir de acordo com seu grupo e contexto social. Acreditamos que em uma “história
relacional que se constrói dentro da situação terapêutica, utilizam-se estratégias para o fazer como forma
de encontro potencializador de uma relação saudável consigo, com o outro e com o social” (TEDESCO,
2007, p. 156). Desta forma, essa pesquisa pretendeu verificar se a utilização de grupos de atividades
estruturadas pode proporcionar meios para que jovens possam aprimorar seu funcionamento pessoal e
social e facilitar o desenvolvimento de mecanismos pessoais e coletivos de proteção e promoção de
saúde mental. Este estudo baseia-se nos pressupostos dos métodos qualitativos de investigação e a
estratégia escolhida foi a pesquisa naturalística. O procedimento utilizado foi a observação participante.
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Em virtude da natureza do fenômeno investigado utilizamos também o diário de campo. O local de
investigação é o Município de Ribeirão Preto, em que buscamos focalizar uma instituição pública de
ensino fundamental. Fizeram parte deste estudo 18 estudantes do 6º ano do ensino fundamental da
Escola Estadual Professora Glete de Alcântara participantes do projeto de extensão “Grupos de
atividades estruturadas com alunos do ensino fundamental: promoção de saúde” da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Foram realizados 8 encontros grupais utilizando atividades estruturadas
em grupo. Neste sentido, foram utilizados jogos e brincadeiras, que são atividades sociais que fornecem
uma estrutura de referência paralela à “vida real”, na qual “formas diferentes de ser” podem ser
experimentadas e expressas em ações, comportamentos, atitudes, sem nenhuma conseqüência “real”.
Para análise dos dados qualitativos foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática. Os temas
emergiram do desenvolvimento grupal em cada atividade apresentada. Os principais temas foram: a
representação e o papel da escola; o grupo como representação social; o brincar e o aprender; o lúdico e
a contribuição para a formação social; a escola e seus vínculos; punição versus educação; família e seu
papel social para a criança; violência psicológica entre escolares; a função criativa do campo escolar; a
violência; o desenvolvimento interpessoal e o contexto escolar; agrupamento; atividade como recurso. Os
resultados do estudo apontam que é possível estabelecer uma nova forma de comunicação e abordagem
do universo desses jovens, desde que respeitadas as variáveis – que não são poucas – de um mundo
cada vez mais globalizado e sem paradigmas do qual fazem parte não apenas como expectadores, mas
atores desta transformação do ensino na realidade do século XXI.
Palavras-chave: Disciplinas e atividades comportamentais, Estrutura de grupo, Estudantes, Instituições
acadêmicas, Violência.

Abstract: Children Social groups placed in a violent reality are more susceptible to react and act
according to their group and social context. We believe in a "relational history that is built into the
therapeutic situation, are used as strategies for doing so against aggravating a healthy relationship with
oneself, others and the social" (Tedesco, 2007, p. 156). This way, this research sought to determine
whether the use of structured group activities can provide ways for young people to improve their personal
and social functioning and facilitate the development of personal and collective mechanisms to protect and
promote mental health. This study is based on assumptions of qualitative research methods and the
strategy chosen was naturalistic inquiry. The procedure used was participant observation. Due to the
nature of the phenomenon under investigation we also used a field diary. The research place is the city of
Ribeirão Preto, in which we seek to focus on a public high school. The sample comprised 18 students in
the 6th grade of elementary school of the Escola Estadual Professora Glete de Alcantara participants of
the extension project "Groups of structured activities with high school students: health promotion" of the
School of Nursing of Ribeirão Preto. 8 group meetings were conducted using structured group activities. In
this sense, we used games and activities that are social activities that provide a frame of reference parallel
to the "real life" in which "different ways of being" can be experienced and expressed in actions,
behaviors, attitudes, with no consequences "real. " For qualitative data analysis technique was used
thematic content analysis. The themes emerged from the development group in each activity presented.
The main themes were: the representation and the role of the school and the group as a social
representation, the play and learn, the playful and the contribution to the social formation, the school and
its links; punishment versus education, family and social role for the child ; psychological violence among
students, the creative function of the field school, violence, interpersonal development and the school
context, group activity as a resource. The study results show that it is possible to establish a new form of
communication and approach to the universe of young people, in compliance with the variables - which
are many - a world of increasingly globalized and without paradigms which include not only as spectators
but actors in this transformation of education in the reality of the twenty-first century.
Key words: Behavioral Disciplines and Activities Group Structure, Schools, Students, Violence.
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BRAZ, Janaina Carvalho. Avaliação da atenção às crianças menores de um ano na Estratégia Saúde
da Família em um município da Bahia, sob a ótica dos cuidadores. 2012. p. 84. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assitência à criança e ao adolescente
Orientador: Furtado, Maria Cândida de Carvalho
Resumo: As políticas públicas de atenção à criança no Brasil têm se aprimorado com vistas à qualidade
do cuidado integral. Este estudo objetivou avaliar a presença e extensão dos atributos da Atenção
Primária à Saúde (APS) e o grau de afiliação do usuário na Estratégia Saúde da Família (ESF), a partir
da ótica dos cuidadores com a assistência prestada a crianças menores de um ano de idade. Trata-se de
uma pesquisa quantitativa, transversal com dados coletados mediante uso do Instrumento de Avaliação
da Atenção Primária (PCATool - infantil). Foram entrevistados 271 cuidadores cujas crianças pertenciam
às áreas de abrangência das 13 equipes de saúde da família da zona urbana de Vitória da Conquista –
BA. Os escores foram atribuídos para 10 dimensões da APS. Os resultados revelaram escores elevados
para apenas quatro dimensões: grau de afiliação, acesso de primeiro contato (utilização),
longitudinalidade e coordenação (sistema de informação). As outras dimensões apresentaram baixos
valores de escore, tais como: o acesso de primeiro contato (acessibilidade), a coordenação (integração
de cuidados), a integralidade (serviços disponíveis e prestados), a orientação familiar e a orientação
comunitária. Ao avaliar as dimensões em conjunto encontramos os escores essencial e geral com baixos
valores. Concluímos que a ESF, apesar de ser um cenário preferencial para as ações de promoção e
prevenção à saúde e se constituir como porta de entrada para os serviços, não tem alcançado uma
assistência à criança com ênfase no cuidado integral.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação em saúde, Cuidado da criança.

Abstract: Public policies on childcare in Brazil have been enhanced to promote quality on comprehensive
care. This study aimed to evaluate the presence and extent of the attributes of the Primary Health Care
(PHC) and the degree of user affiliation in Family Health Strategy (FHS) from the perspective of
caregivers with the care provided to children under one year of age. This is a quantitative, cross-sectional
study which data were collected using Primary Care Assessment Tool (PCATool). We interviewed 271
caregivers whose children belong to the areas of 13 family health teams in the urban area of Vitoria da
Conquista - BA. The scores were assigned to 10 dimensions of APS. The results revealed high scores for
only four dimensions: degree of affiliation, first contact access (use of service), longitudinality and
coordination (information system). Other dimensions had low score values such as: first contact access
(accessibility), coordination (integrated care), comprehensiveness (services available and services
provided), and family and community orientation. By assessing the dimensions together we found low
values for the essential and general scores. We conclude that despite FHS has being a preferred scenario
for the actions of health promotion and disease prevention and gateway to health services FHS has not
been attained the child care with emphasis on comprehensive care
Key words: Child care, Health evaluation, Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013113853/publico/JANAINACARVALHOBRAZ.PDF
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ALMEIDA, Jaqueline Garcia de. Condições de produção da tuberculose multirresistente: percepções
do doente. 2012. p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Palha, Pedro Fredemir
Resumo: A tuberculose multirresistente (TBMR) – resistência simultânea a rifampicina e isoniazida,
principais fármacos do esquema de tratamento da tuberculose (TB), gera mais ônus aos doentes e aos
Serviços de Saúde, pois acarreta maiores custos, aumenta o tempo de tratamento e relaciona-se a
prognósticos desfavoráveis. A TBMR ocorre devido à falha em algum princípio do tratamento, seja por
parte dos profissionais e serviços de saúde, seja por questões ligadas ao doente. Frente a isso, o
presente estudo objetivou identificar e analisar as condições de produção da TBMR relacionadas ao
doente e seu entorno. Esta investigação foi realizada junto aos sujeitos em seguimento em um hospital
de referência do interior paulista, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2012. Foi utilizada a abordagem
qualitativa. Por meio da análise dos prontuários médicos do serviço terciário, caracterizamos o universo
do estudo – composto por todos os doentes já seguidos pela instituição, descrevendo e analisando dados
sociodemográficos e clínicos correspondentes. Caracterizamos, também, a amostra estudada, formada
por oito doentes de TBMR em seguimento, detalhando seu contexto de vida e trajetória com a doença,
assim como a estruturação municipal para seu acompanhamento. A segunda etapa do trabalho constituiu
na análise das percepções dos sujeitos a cerca do adoecimento por TB e pela forma MR. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas na íntegra. Os textos
resultantes constituíram o corpus do estudo, organizado com recurso do software Atlas. Ti versão 7.0 e
analisado sob o referencial teórico da Análise de Discurso, de matriz francesa. Os resultados da
investigação baseiam-se na análise de três aspectos: percurso diagnóstico – em que é apontadas a
percepção da doença e dos sintomas, as histórias pessoais e familiares do adoecimento por TB, o
desenvolver até a obtenção do diagnóstico e as histórias de fracasso dos tratamentos convencionais;
tratamento e acompanhamento dos casos MR – momento em que são discutidas questões ligadas a
percepção do tratamento pelos doentes, as modalidades de supervisão empreendidas, os instrumentos e
insumos fornecidos, além do apoio da rede familiar; coordenação da assistência – em que são analisadas
as nuances da relação entre os diferentes serviços envolvidos na atenção ao doente, tanto dentro do
mesmo nível assistencial quanto em sua intersecção com a atenção terciária, a fim de compreender suas
fragilidades e promover as potencialidades para o tratamento dos sujeitos. Essas condições de produção
mostraram-se complexas, ao passo que sofrem influência das peculiaridades da forma como os serviços
locais de atenção organizando-se para atender esses doentes, além de questões relacionadas à trajetória
de vida e doença desses sujeitos, apontando para a necessidade de ampliação do espaço de negociação
dentro do sistema de saúde.
Palavras-chave: Fatores de risco, Integração de Sistemas, Papel do doente, Tuberculose resistente a
múltiplos medicamentos.

Abstract: Multidrug-resistant tuberculosis - simultaneous resistance to rifampicin and isoniazid, the main
drugs in the treatment for tuberculosis (TB), generates more onuses to patients and Health Services
because it involves higher costs, increases the treatment time and relates to the unfavorable outcomes.
MDR-TB occurs due to failure in some treatment principles, either by professionals and health services, or
by patient issues. Concerning this, the present study aimed to identify and analyze the conditions of MDRTB production related to the patients and their surroundings. This investigation was conducted with the
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subjects followed up in a referral hospital in São Paulo State, between January 2010 and January 2012. It
was used a qualitative approach. By analyzing the medical records of the tertiary service, we
characterized the universe of the study - consisting of all patients who were already followed by the
institution, describing and analyzing the demographic and clinical data matching. We also characterized
the sample, formed by eight MDR-TB patients in follow-up, detailing the context of their lives and the
disease trajectory, as well as the municipal structure to monitor them. The second stage of the work
consisted of analyzing the subjects' perceptions about TB development and MR strain. Data was collected
through semi-structured interviews which were recorded and fully transcribed. The resulting texts
constituted the corpus of the study, organized using the Atlas.Ti software version 7.0 and analyzed from
the theoretical framework of Discourse Analysis of French matrix. The results are based on analysis of
three aspects: The first is diagnosis route - which shows the disease and symptoms perception of the
patient, personal and family histories of TB development, the disease development until the diagnosis,
and the failed conventional treatment stories. The second aspect was treatment and monitoring of MDR
cases - when cases are discussed we focused on the following aspects: perceptions of treatment by
patients, undertaken methods of supervision, instruments and inputs provided, and the familiar support
network. The third is assistance coordination - where the nuances of the relationship between several
departments involved in the patient care are analyzed, within the same care level as well as its
intersection with tertiary care in order to understand their weaknesses and promote the potential
treatments for the subjects. These production conditions proved to be complex whereas the local care
services peculiarities influence the way they are organized to assist these patients, as well as aspects
related to life and illness trajectory of these subjects, indicating the need of expanding the negotiation
space within the health system.
Key words: Tuberculosis, Multidrug-Resistant, Risk Factors, Sick Role, Sick Role.
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CANOVA, Jocilene de Carvalho Miraveti. Parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar:
vivências da equipe de enfermagem de um hospital escola. 2012. p. 136. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doença agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Dalri, Maria Célia B.
Resumo: A partir dos incidentes críticos identificados, foram estabelecidas as exigências críticas no
atendimento à RCP no local de estudo e ressaltou-se que para um bom desempenho na realização da
RCP é necessário rapidez, eficiência, conhecimento técnico-científico e habilidade técnica por parte de
toda a equipe que realiza esse atendimento, seguindo sistematização referida pelos protocolos do AHA.
Além disso, identificou-se a necessidade de capacitação continuada dos profissionais de enfermagem e
médica, trabalho harmônico e sincronizado multiprofissional e infra-estrutura adequada, visando o
restabelecimento da vida, a limitação do sofrimento, a recuperação do paciente/cliente e a ocorrência
mínima de sequelas. Portanto, a RCP imediata, sistematizada e de qualidade é requisito básico de
segurança para esses pacientes, reduzindo as dificuldades identificadas pela equipe e favorecendo as
chances de reanimação destes pacientes.A parada cardiorrespiratória (PCR) é a ocorrência de maior
emergência atendida nos serviços pré e intra-hospitalares. Para os profissionais de saúde a PCR e a
realização da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) são eventos de extrema importância dentro da
assistência, na qual exigem-se conhecimento, execução de técnicas adequadas e agilidade para prestar
um atendimento de qualidade. A única chance de sobrevivência do paciente está vinculada à
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identificação precoce desse evento e à intervenção rápida e eficaz através das manobras de RCP dentro
da sistematização do atendimento à PCR/RCP determinadas pelas Corrente de Sobrevivência do Adulto,
seguida do Suporte Básico (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAVC). Trata-se de um estudo
exploratório, descritivo, com abordagem quali- quantitativa que visa estabelecer as exigências críticas no
atendimento à PCR/RCP em unidade de emergência no Hospital Escola do interior do estado de São
Paulo, através da vivência de 27 profissionais da equipe de enfermagem na realização das manobras de
RCP, identificando os incidentes críticos positivos e/ou negativos durante esse atendimento, além das
facilidades e dificuldades vivenciadas pela equipe de enfermagem na execução dessas manobras através
da Técnica do Incidente Crítico (TIC). Os dados coletados foram categorizados segundo as situações
críticas semelhantes (situações secundárias), uma vez que a situação principal era a PCR e a situação
secundária era a realização da RCP, seguida dos comportamentos e das consequências positivas e
negativas decorrentes das diversas situações. Desta análise emergiram cinco categorias de incidentes
críticos: Competências do atendimento à PCR/RCP, sentimentos e emoções da equipe frente à
PCR/RCP, estrutura e ambiente na RCP, Eventos adversos à PCR/RCP e Capacitação da equipe de
enfermagem. Relacionado aos comportamentos positivos, destacou-se três categorias: Aplicando a
sistematização no atendimento à PCR/RCP, estabelecendo gestão durante á RCP e utilizando
tecnologias na RCP. Dentre os comportamentos negativos, observaram-se seis categorias: convivendo
com a falta de habilidades técnicas; vivenciando a falta da sistematização no atendimento à PCR/RCP;
convivendo com recursos materiais e humanos insuficientes; o ambiente; percebendo os sentimentos e
emoções da equipe frente a RCP e observando a falta de capacitação permanente da equipe na RCP.
Uma vez selecionadas as situações críticas, os comportamentos positivos e os comportamentos
negativos, pudemos categorizar o óbito como uma conseqüência imediata negativa e o restabelecimento
das funções vitais como uma conseqüência imediata positiva ao paciente/cliente. Na avaliação das
categorias resultantes, verificou-se como conseqüência negativa, os saber lidar com o sofrimento da
perda e como conseqüência positiva, a RCP bem sucedida além dos sentimentos dos profissionais de
enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Parada cardiorrespiratória, Ressuscitação cardiopulmonar, Técnica do
incidente crítico.

Abstract: The cardiopulmonary arrest (CPA) is the major emergency occurrence attended pre and intra
hospital services. For the health professionals, the CPA and the performance of cardiopulmonary
resuscitation (CPR) are events of utmost importance during the care, demanding knowledge,
implementation of appropriate techniques and agility to provide a quality service. The unique opportunity
of patient's survival is linked to the early identification of this event and to the fast and effective
intervention through CPR manoeuvres within the treatment systematization CPA/CPR determined by
Adult Survival Current followed by Basic Life Support (BLS) and Advanced Life Support (ACLS). It's an
exploratory and descriptive study with a qualitative-quantitative approach that aims to establish critical
requirements in the CPA/CPR treatment within an emergency room at a teaching hospital in São Paulo
State, through the experience of twenty seven professionals of nursing staff during manoeuvres of CPR,
identifying the positive/negative critical incidents during this treatment as well as facility and difficulties
experienced by nursing staff during this procedures though the Critical Incident Technique (CIT). The
collected data was categorized accordingly to similar critical situations (secondary situation), since the
main situation was CPA and secondary one was CPR realization in addition to behaviors and
positive/negative consequences resulting from various situations. From this analysis, it was arisen five
categories of critical incidents: treatment competences to CPA/CPR, feelings and emotions of the nursing
staff towards CPA/CPR, structure and environment during CPR, adverse events to CPA/CPR and nursing
staff training. Related to positive behaviors, it was highlighted three categories: applying systematization in
CPA/CPR treatment, establishing conduct during CPR and using technologies in CPR. It was observed six
categories among negative behaviors: dealing with no technical skills, living through the lack of
systematization to CPA/CPR treatment, cohabiting with insufficient human and material resources, the
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environment, realizing nursing staff's feelings and emotions towards CPR treatment and observing the
lack of nursing staff's ongoing training. Once selected critical situations, positive and negative behaviors,
we can classify Death as an immediate negative consequence and Restoring Vital Functions as a positive
consequence to the patient/client. Assessing the emerging categories, it was verified, as a negative
consequence, how to deal with the loss suffering and, as a positive consequence, the successful CPR in
addition to the nursing professionals' feelings. From the identified critical incidents, it was established
critical requirements to CPR treatment at the study site and it was pointed out that, to a good performance
in the CPR, is necessary quickness, efficacy, scientific and technical knowledge and technical ability of the
whole staff that perform this treatment, following systematization referred by the AHA protocols.
Furthermore it was also identified the necessity for an ongoing training of medical and nursing
professionals, harmonious and synchronized multiprofessional work and appropriate infrastructure aiming
at life restoring, suffering limitation, the patient and client's recovery and the least occurrence of sequelae.
Therefore, an immediate systematized and quality CPR is basic requirement for these patients' safety,
reducing the difficulties identified by the staff and providing opportunities for resuscitation of these patients
Key words: Cardiac arrest, Cardiopulmonary resuscitation, Critical incident technique, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15012013143946/publico/JOCILENEDECARVALHOMIRAVETICANOVA.PDF
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SILVA, Jael Bernardes da. As práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por
trabalhadores de saúde na atenção básica. 2012. p. 155. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, políticas e saberes em saúde
Orientador: Matumoto, Silvia
Resumo: O objeto deste estudo centrou-se nas práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por
trabalhadores de uma equipe de saúde da família. O uso de plantas pela população é tradicionalmente
disseminado e oficialmente reconhecido pela OMS e pelo Ministério da Saúde. O processo de trabalho
em saúde e as ações de cuidado efetivamente empreendidas pelos trabalhadores são influenciados pelas
práticas de saúde, que são práticas sociais e que se conformam a partir de um contexto sócio- históricoeconômico-político. As práticas de uso de fitoterápicos, prática de saúde, são convergentes com os
propósitos da estratégia saúde da família, uma vez que o projeto que deu origem ao Programa estudado
foi proposto como instrumento para ampliar as ações de saúde, a fim de disponibilizar ao usuário um
cuidado integral à sua saúde e promover o resgate e o fortalecimento do conhecimento popular. Assim, a
fitoterapia emergiu como uma prática anti-hegemônica e encontra respaldo a nível federal na atual
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e no Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos. O objetivo deste estudo foi analisar as práticas dos trabalhadores de saúde, relacionadas a
políticas e programas que oferecem plantas medicinais e fitoterápicos no SUS com ênfase nos seus
sentidos, significados e conhecimentos. A abordagem adotada foi qualitativa, com caráter exploratóriodescritivo. Utilizaram-se várias técnicas de pesquisa e fontes de dados. A análise documental, entrevistas
e observação participante foram os instrumentos que permitiram acessar o universo desejado. As fontes
de dados documentais foram documentos municipais sobre o processo de implantação do Programa e
instrumentos de gestão. A fase da observação participante envolveu 10 trabalhadores da equipe de
saúde da família. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com três informantes-chave e oito
trabalhadores. A coleta se deu no período de janeiro a junho de 2012. Os documentos e os registros das
observações e das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo separadamente e, após esse
momento, agrupados, o que levou a quatro temas: 1. O Programa de Fitoterapia em Campinas; 2. Os
elementos que viabilizam a inclusão de fitoterápicos no processo de trabalho; 3. As práticas de uso de
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fitoterápicos e plantas medicinais: a população usuária e os trabalhadores e 4. Os sentidos e os
significados do uso de plantas medicinais e fitoterápicos na percepção dos trabalhadores. Retomado o
contexto em que a fitoterapia foi implantada e como atualmente vem sendo desenvolvida, foi possível
perceber que a fitoterapia não faz parte da produção de cuidado realizada pelos trabalhadores da
unidade pesquisada. No estudo, alguns possíveis motivos são elencados para entender essa situação, no
entanto, entende-se que novos estudos devem ser realizados a fim de se aprofundarem as questões que
envolvem a capilarização da fitoterapia entre os trabalhadores. Acredita-se que o esforço de continuar
investindo no Programa de Fitoterapia e ainda a ampliação de suas ações no sentido de instrumentalizar
os trabalhadores para a prática repercutirão como benefícios tanto para a comunidade quanto para o
fortalecimento da rede em si e do programa.
Palavras-chave: Fitoterapia, Plantas medicinais, Profissionais de saúde, Programa de saúde da família,
Trabalho.

Abstract: The object of this study focused on the practical use of medicinal plants and phytotherapics by
workers of a family health team. The use of plants by population is traditionally disseminated and officially
recognized by WHO and Ministry of Health. The work process in health and care actions effectively
undertaken by workers are influenced by health practices, which are social practices that conform from a
socio-economic-political-historical context. The practice of phytotherapics using, health practice, are
convergent with the purposes of the family health strategy, since the project which led to the studied
program was proposed as a tool to expand health actions in order to provide for the user an integral care
for their health and promote the recovery and strengthening of popular knowledge. Thus, phytotherapy
has emerged as an anti-hegemonic practice and finds support at the federal level in the current National
Policy on Medicinal Plants and Phytotherapics and the Medicinal Plants and Phytotherapics National
Program. The aim of this study was to analyze the practices of health workers, related to policies and
programs that offer medicinal plants and phytotherapics in SUS with emphasis on their senses, meanings
and knowledge. Was adopted a qualitative approach, with an exploratory-descriptive character. Various
techniques for research and data sources have been used. The document analysis, interviews and
participant observation were the instruments that enabled to access the desired universe. The documental
data sources were county documents about the process of implementation of the Program and
management tools. The phase of participant observation involved 10 workers of family health team. The
semi-structured interviews were conducted with three key informants and eight workers. The collection
took place from January to June 2012. The documents and records of observations and interviews were
subjected to content analysis separately and, after that moment, grouped, which led to four themes: 1.
The Phytotherapy Program in Campinas, 2. The elements that enable the inclusion of phytotherapics in
the work process, 3. The practice of use of phytotherapics and medicinal plants: the user population and
workers 4. Senses and meanings of the use of medicinal plants and phytotherapics on the workers
perceptions. Retaking the context that phytotherapics has been deployed and how come developing
actually, was possible to perceive that phytotherapics is not part of the production of care performed by
workers of the unit searched. In the study, some possible reasons are listed to understand this situation,
however, it is understood that further studies should be conducted to deepen the issues surrounding the
capillarization of phytotherapy among workers. It is believed that the effort to continue investing in the
Phytotherapy Program and further expanding its actions to equip workers to practice reverberate as
benefits to the community and to strengthen the network and the program itself
Key words: Family Health Program, Health Personnel, Medicinal, Phytotherapy, Plants, Work.
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FERREIRA, Simone de Araújo. A sexualidade no cuidado de enfermagem de mulheres com câncer
ginecológico e mamário. 2012. p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo analisar se a sexualidade é uma das
dimensões do cuidado de enfermagem nas mulheres com câncer ginecológico e mamário, num hospital
universitário. A coleta de dados foi realizada empregando-se como fontes de informação a entrevista
individual semiestruturada. Foram entrevistadas 16 profissionais da equipe de enfermagem, sendo nove
alocadas na Seção de Enfermagem da Unidade de Ginecologia e sete no Ambulatório de Mastologia e
Oncologia Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Utilizou- se o referencial metodológico da análise de conteúdo, e o suporte
teórico de análise dos dados foi a sexualidade como construção sociocultural. Os dados foram
codificados, inicialmente, em dois núcleos de sentido. A partir desses dois núcleos de sentido, foram
construídas quatro unidades temáticas: “A doença e a sexualidade da mulher: reconhecendo o
problema”; “A sexualidade como dimensão do cuidado de enfermagem”; “Identificando barreiras na
abordagem da sexualidade” e “Reconhecendo a necessidade de reestruturação da assistência prestada”.
No primeiro núcleo temático, destacaram-se as percepções das profissionais de enfermagem em relação
ao comprometimento da sexualidade da mulher acometida pelo câncer ginecológico e mamário.
Reconhecendo que a vaidade é inerente ao sexo feminino e que as mulheres dão muita importância para
a aparência física, foram discutidas as dificuldades apresentadas em viver com o corpo mutilado, bem
como as repercussões dessas alterações físicas nas relações conjugais. No segundo tema, exploraramse as práticas assistenciais que incluem a temática sexualidade. As profissionais de enfermagem
entrevistadas incluem a dimensão da sexualidade no cuidado de forma não sistematizada, o que na
maioria das vezes não dá identidade às suas práticas e elas passam a ser descontinuadas. Depreendese que a abordagem da sexualidade pode ser feita de forma irreverente, bem como pode ser beneficiada
por certas condições. O terceiro tema enfoca as barreiras mencionadas como impeditivas da abordagem
da sexualidade dentro das práticas adotadas. Essas barreiras dizem respeito ao modelo de saúde, às
características da dinâmica institucional e às interpretações sociais da sexualidade, sendo reconhecidas
como moduladoras das ações. Na construção do quarto tema, consideraram-se as perspectivas de
mudança na assistência prestada, pautadas nas reflexões e propostas mencionadas pelas profissionais
de enfermagem. A reestruturação que se almeja passa por mudanças na formação, nos valores pessoais
e profissionais, assim como pelo reconhecimento das possibilidades de intervenção. Este estudo
apresenta limitações por tratar de um tema complexo como a sexualidade. Entretanto as considerações
realizadas, a respeito do cuidado prestado pela equipe de enfermagem, instigam à reflexão e à busca por
novos paradigmas assistenciais. As discussões não se esgotam e novos estudos são necessários,
inclusive dirigidos à própria mulher acometida pela doença, possibilitando confrontar os pontos de vistas
em relação à problemática da sexualidade.
Palavras-chave: Enfermagem, Neoplasia de mama, Neoplasias dos genitais femininos, Sexualidade.

Abstract: This qualitative study aimed to analyze if the sexuality is one of the dimensions of nursing care
for women with gynecological and breast cancer assisted at a university hospital. Data collection was
performed using semi-structured individual interview as sources of information. 16 professionals of the
nursing team were interviewed; being nine allocated in the Nursing Section of the Gynecology Unit and
seven in the Mastology and Gynecological Oncology Outpatient Clinic of the Hospital das Clínicas of the
University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School. The content analysis methodology was used
and the theoretical support for data analysis was sexuality as socio-cultural construction. Data were coded
initially in two cores of meaning. From these two cores of meaning, four thematic units were built: "Disease
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and sexuality of women: recognizing the problem", "Sexuality as a dimension of nursing care", "Identifying
barriers in addressing sexuality", and "Recognizing the need for restructuring assistance". In the first
thematic core, the perceptions of nursing staff in relation to impairment of the sexuality of women affected
by gynecological and breast cancer were highlighted. Recognizing that vanity is inherent in female nature
and that women give much importance to physical appearance, the difficulties faced in living with the
mutilated body as well as the impact of these physical changes in marital relations were discussed. In the
second theme, the care practices that include sexuality were explored. The nursing professionals, who
were interviewed, include the issue of sexuality in care in a nonsystematic manner, which most often does
not give identity to their practices that become discontinued. It infers that the approach of sexuality can be
irreverent and can be benefited in certain conditions. The third theme focuses on the barriers mentioned
as hindering the approach of sexuality within the practices adopted. These barriers relate to the health
model, to the characteristics of institutional dynamics and to the social interpretations of sexuality, being
recognized as modulators of the actions. In the development of the fourth theme, the perspectives for
change in assistance were considered, guided by reflections and proposals mentioned by the nurse
professionals. The wanted restructuring go through changes in the development, in the personal and
professional values as well as through the recognition of the possibilities of intervention. This study has
limitations because it deals with a complex subject such as sexuality. However the considerations made
about the care provided by nursing staff instigate the reflection and search for new paradigms of care. The
discussions are not limited and further studies are needed, including those directed to the woman affected
by the disease, making it possible to confront the views regarding the issue of sexuality.
Key words: Sexuality, Nursing, Breast Neoplasms, Neoplasms of Female Genital.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012154843/publico/SimoneMaradeAraujoFerreira.pdf

Nº de Classificação: 17688
RIBEIRO, Julio Cesar. Análise da ocorrência e dos fatores predisponentes de infecção de sítio
cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. 2012. p. 101. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Galvão, Cristina Maria
Resumo: A infecção de sítio cirúrgico é um dos principais problemas que pode acometer o paciente no
perioperatório. Este tipo de infecção em cirurgia ortopédica consiste em problema grave devido à sua
morbidade e custos elevados. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a ocorrência e os
fatores predisponentes de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas.
Para tal, realizou-se estudo na abordagem metodológica quantitativa, com delineamento de pesquisa
não-experimental, do tipo correlacional e longitudinal. A amostra foi composta por 93 pacientes
submetidos a cirurgias ortopédicas limpas e eletivas. Para a coleta de dados, um instrumento foi
elaborado e submetido à validação aparente e de conteúdo. A coleta de dados ocorreu no período de
outubro de 2011 a março de 2012, em hospital privado filantrópico da cidade de Franca, estado de São
Paulo. Na análise estatística dos dados empregou-se a análise bivariada (por meio de odds ratio,
intervalo de confiança, teste Qui-quadrado com correção de Yates, teste t de “Student” e Mann-Whitney),
regressão múltipla e regressão logística binária. A infecção de sítio cirúrgico foi detectada em 16
pacientes participantes da pesquisa, sendo a sua ocorrência de 17,2%. As variáveis investigadas
relacionadas ao paciente foram a idade, Índice de Massa Corpórea, classificação ASA e a presença de
doenças crônicas. As variáveis estudadas relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico foram a
duração da anestesia, duração da cirurgia, uso de antibioticoprofilaxia e tempo total de internação. Os
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resultados evidenciaram diferença estatisticamente significante entre o grupo com e o grupo sem
infecção, quando testado associação com a infecção de sítio cirúrgico e as variáveis classificação ASA e
o tempo total de internação. Após ajuste do modelo de regressão logística binária, apenas a variável
tempo total de internação mostrou-se com relação estatisticamente significativa com a presença ou não
de infecção. Ressalta-se ainda que 75% dos casos de infecção foram diagnosticados após a alta
hospitalar dos pacientes indicando a importância da vigilância epidemiológica pós-alta.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Fatores de risco, Infecção da ferida operatória, Infecção de
sítio cirúrgico.

Abstract: Surgical site infection is one of the main problems that can occur to patients in the perioperative
period. This type of infection in orthopedic surgeries is a severe problem due to its morbidity and high
costs. This quantitative, correlational, non- experimental and longitudinal study aimed to analyze the
incidence and predisposing factors for surgical site infection in patients who underwent orthopedic
surgery. The sample consisted of 93 patients who underwent clean and elective orthopedic surgeries. For
data collection, an instrument was developed and submitted to face and content validation. Data collection
occurred between October 2011 and March 2012, in a private philanthropic hospital in the city of Franca,
state of São Paulo. Bivariate analysis (by means of odds ratios, confidence intervals, Chi-squared test
with Yates correction, Student's t and Mann-Whitney tests), multiple regression and binary logistic
regression were used for statistical analysis. Surgical site infection was detected in 16 patients who
participated in the research, with an incidence of 17.2%. The variables investigated related to patients
were age, Body Mass Index, ASA score and the presence of chronic diseases. Variables related to
surgical anesthesia were the duration of anesthesia, duration of surgery, use of antibiotic prophylaxis and
total length of hospitalization. The results showed statistically significant difference between the groups
with and without infection, when testing association with surgical site infection, ASA score variables and
total length of hospitalization. After adjustment of the binary logistic regression model, only the variable
total length of hospitalization was statistically significant regarding the presence or not of infection. It is
worth noting that 75% of infections were diagnosed after discharge from hospital, indicating the
importance of epidemiological surveillance after discharge.
Key words: Perioperative nursing, Surgical site infection, Surgical wound infection, Risk factors.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012194139/publico/JulioRibeiro.pdf

Nº de Classificação: 17689
DAHDAH, Daniel Ferreira. Enfrentamento, papéis ocupacionais e tarefa de cuidar de um idoso
dependente. 2012. p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Carvalho, Ana Maria Pimenta
Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento não está diretamente relacionado a doenças e
incapacidades, porém, as doenças dos idosos, em geral, são crônicas e múltiplas e exigem cuidados
permanentes, o que faz do domicílio um lugar em que estes podem manter a estabilidade. Esse cuidado
é geralmente oferecido por um membro da família, o cuidador primário. Este apresenta um acúmulo de
trabalho em casa e uma sobrecarga nos diversos domínios da vida. Tal sobrecarga interfere nos papéis
ocupacionais desempenhados de forma a contribuir para um desequilíbrio na vida produtiva e
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independente do cuidador. Além disso, o cuidado é visto como uma tarefa geradora de estresse e o seu
enfrentamento se dá de formas diferentes para cada sujeito que o experimenta. Nesse sentido, a
avaliação subjetiva deve também investigar a percepção de benefícios e ônus na tarefa de cuidar.
OBJETIVO: Caracterizar um grupo de cuidadores de idosos dependentes quanto a indicadores sóciodemográficos e econômicos, estratégias de enfrentamento, percepção de benefícios e ônus em relação à
tarefa de cuidar e possíveis alterações nos papéis ocupacionais. MÉTODO: Trata-se de um estudo
quantitativo, do tipo descritivo e com delineamento transversal. Foram aplicados seis instrumentos para a
coleta de dados, que foi realizada em dois hospitais de Ribeirão Preto. A amostra foi composta por 20
cuidadores. Respeitaram-se todos os critérios éticos para pesquisa envolvendo seres humanos.
RESULTADOS: 80% dos idosos tinham dependência total da cuidadora para as atividades básicas de
vida diária. 100% das cuidadoras eram mulheres de meia idade, na sua maioria com baixa escolaridade,
baixa renda e com religião definida. 75% eram filhas do idoso. 95% moravam junto ao idoso e 80% delas
estavam cuidando a mais de um ano, despendendo, em 65% dos casos, mais de doze horas diárias para
essa tarefa. 70% delas recebiam algum tipo de ajuda, em geral pequena e de pessoas da própria família.
Em relação às estratégias de enfrentamento, as cuidadoras adotam as focalizadas no problema (M=
4,05). Na percepção de benefícios e ônus, domínio psicológico positivo (78%) foi o mais freqüente. O
domínio social negativo (59%) é o segundo mais citado, seguido do domínio físico negativo (58%). Houve
perdas no desempenho de papéis ocupacionais quando comparados o passado e o presente e houve um
desejo em retomar ou desempenhar um novo papel no futuro, com exceção de dois papéis vinculados ao
cuidado. CONCLUSÕES: Os objetivos propostos para o estudo foram alcançados, porém há necessidade
de estudos visando analisar as relações existentes entre as variáveis abordadas.
Palavras-chave: Auto-avaliação, Cuidadores, Enfrentamento, Idoso, Papéis ocupacionais.

Abstract: INTRODUCTION: Aging is not completely related to diseases and handicaps, however when
disease happens it is a chronic condition that demands care. In this case home is where elderly can
maintain health stability. Often care is given by a family member, the primary care. Much has been
produced about the burden of care, because the person who cares for an aged relative besides this has
other tasks to be accomplished. This burden interferes on occupational roles performed by the person
who cares. Care can lead to stress and in this case coping is personal and idiosyncratic. Research has
shown that it is necessary to evaluate the perception of benefits and demands of care besides considering
it as burden. OBJECTIVE: To approach a sample of persons that care for dependent elderly regarding
sociodemographic characteristics, coping strategies, perception of benefits and burden and occupational
roles. METHOD: It is a descriptive, quantitative and transversal study. Six instruments were answered by
users of two different hospitals in Ribeirão Preto with a sample of 20 subjects. All ethical requirements
were achieved. RESULTS: 80% of the elderly were completely dependent on the person who cared for
them. 100% of the persons who care were women, middle aged, with low level of education, low income
and had a declared religion affiliation. 75% were daughters and 95% lived in the same house. 80% have
been caring for more than one year and spent more than twelve hours a day on this activity. 70% have got
help from other family members. Most of the women used coping strategy focused on problem solution
(M= 4,05). They perceived benefits regarding care on positive psychological dominion (78%), social
negative dominion (59%) and physical negative dominion (58%). Losses regarding occupational roles
were identifed and the wish to recover or to perform other roles in the future, except two roles related to
care. CONCLUSIONS: The aims of the study were reached, however other studies are required to reach
the relations between the variables approached.
Key words: Caregivers, Coping, Elderly, Occupational roles.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012161222/publico/DANIELFERREIRADAHDAH.pdf
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Nº de Classificação: 17690
PRUDÊNCIO, Patrícia Santos. Adaptação cultural e validação para uso no Brasil do instrumento
Patient Expectations and Satisfaction With Prenatal Care (PESPC). 2012. p. 188. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Mamede, Fabiana Villela
Resumo: O cuidado pré-natal tem recebido destaque das políticas públicas de saúde, sendo a qualidade
e a humanização do atendimento importantes metas a serem alcançadas. Compreender como a gestante
se sente, em relação ao cuidado recebido, é uma importante ferramenta para planejar e implementar
novas estratégias de atenção visando ao aperfeiçoamento do cuidado prestado, uma vez que a qualidade
do cuidado pré-nata reflete-se no desfecho da gravidez e do parto e na redução da morbimortalidade
materno e neonatal. A satisfação da usuária com o cuidado pré-natal é uma avaliação que merece
destaque devido a sua importante repercussão durante o acompanhamento gestacional, bem como
durante o parto e o puerpério. Este estudo teve como objetivo realizar e testar as propriedades
psicométricas do instrumento Patient Expectations and Satisfaction with Prenatal Care (PESPC) para
gestantes brasileiras, em acompanhamento pré-natal. O instrumento PESPC possui 41 itens distribuídos
em dois domínios: Expectativa e Satisfação. É uma escala do tipo likert, com opções de resposta que
variam de 1 “concordo totalmente” a 6 “discordo totalmente”. Para a Expectativa, o intervalo possível é de
12-72, e para a Satisfação é de 29-174, onde os menores valores representam alta expectativa e
satisfação com o cuidado pré-natal recebido. O processo de adaptação seguiu as etapas preconizadas
pela literatura. Os dados foram coletados no Centro de Referência de Saúde da Mulher, Ambulatório de
Ginecologia e Obstetrícia do Centro de Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
de Ribeirão Preto e na Unidade Básica de Saúde “Ernesto Che Guevara” (Maria Casagrande) do
município de Ribeirão Preto, por meio de entrevistas e consultas aos prontuários, no período de julho a
dezembro de 2011, tendo participado do estudo 119 gestantes. As propriedades psicométricas
analisadas: a validade de face e de conteúdo (Comitê de Juízes); validade de constructo divergente
(testes de correlação de Pearson); validade de constructo convergente (testes de correlação de Pearson
entre os domínios do PESPC e do PSI); análise fatorial; confiabilidade pela consistência interna (alfa de
Cronbach) e pela estabilidade da medida (teste-reteste). O nível de significância adotado foi de 0,05. Os
resultados demonstraram que a maioria das participantes era primigesta 51 (42,9%), com idade média de
25 anos, donas de casa 76 (63,9%), com início da primeira consulta de pré-natal no primeiro trimestre
gestacional 109 gestantes (91,6 %). Na avaliação das propriedades psicométricas, a validade de
constructo convergente apresentou correlações positivas de forte e moderada magnitude. Na validade de
constructo divergente, algumas hipóteses apresentaram correlações positivas, de pouco valor para a
prática clínica e não estatisticamente significantes. A análise fatorial indicou a presença de quatro fatores
componentes, conforme preconizado pelo autor do instrumento. A confiabilidade demonstrou valores
adequados para consistência interna para os domínios da versão adaptada do PESPC (Expectativa a =
0,70; Satisfação a = 0,80). Portanto, a versão adaptada para o português do PESPC mostrou-se válida e
confiável na amostra estudada.
Palavras-chave: Cuidado pós-natal, Estudos de validação, Satisfação do paciente.

Abstract: The prenatal care has been highlighted in public health policies, being the quality and
humanization of care important goals to be achieved. Understanding how the pregnant woman feels
regarding the care received is an important tool for planning and implementing new care strategies aimed
at improving the care provided, since the quality of prenatal care is reflected in the outcome of pregnancy
and childbirth and in the reduction of maternal and neonatal morbidity and mortality. The user's
satisfaction with prenatal care is an assessment that deserves attention due to its important repercussion
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during follow-up pregnancy, as well as during childbirth and the puerperium. This study aimed to develop
and test the psychometric properties of the Patient Expectations and Satisfaction with Prenatal Care
(PESPC) instrument for Brazilian pregnant women during follow-up pregnancy. The PESPC instrument
has 41 items distributed in two domains: Expectation and Satisfaction. It is a Likert type scale with
response options ranging from 1 "strongly agree" to 6 "strongly disagree". For Expectation, the possible
range is 12-72, and for Satisfaction is 29-174, and the lower values represent high expectations and
satisfaction with prenatal care received. The adaptation process followed the steps recommended in the
literature. Data were collected at the Reference Center for Women's Health, Gynecology and Obstetrics
Outpatient Clinic of the Health Center of the University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School and
at the Basic Health Unit "Ernesto Che Guevara" (Maria Casagrande) in the city of Ribeirão Preto, through
interviews and medical chart search from July to December 2011, having 119 pregnant women
participated in the study. The psychometric properties analyzed were: face and content validity (Expert
Committee); divergent construct validity (Pearson correlation test); convergent construct validity (Pearson
correlation tests between the domains of PESPC and PSI); factor analysis; internal consistency reliability
(Cronbach's alpha) and measurement stability (test- retest). The significance level was 0.05. The results
showed that most participants were primiparous in a total of 51 (42.9%), mean age 25 years; housewives
were 76 (63.9%); 109 (91.6%) pregnancy women began the first prenatal consultation in the first trimester
of pregnancy. In assessing the psychometric properties, the convergent construct validity showed positive
correlations from strong to moderate magnitude. In divergent construct validity, some assumptions had
positive correlations, of little value for clinical practice and not statistically significant. Factor analysis
indicated the presence of four component factors, as proposed by the author of the instrument. The
reliability demonstrated adequate values for internal consistency for the domains of the adapted version of
PESPC (Expectation ? = 0,70; Satisfaction ? = 0,80). Therefore, the version adapted to Portuguese in
PESPC proved to be valid and reliable in the studied sample.
Key words: Caregivers, Coping, Elderly, Occupational roles, Self-Assessment.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012153618/publico/PatriciaPrudencio.pdf

Nº de Classificação: 17691
GOUVEA, Pollyana Bortholazzi. Relação entre horas requeridas e horas disponíveis de assistência
de enfermagem em unidade de terapia intensiva. 2012. p. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: Dispor de um quantitativo de profissionais da enfermagem que atendam a demanda de
assistência necessária a cada doente é parte fundamental do cuidado ao paciente crítico. O presente
estudo teve como objetivo comparar e analisar a relação entre quantitativo de horas disponíveis e horas
requeridas para o cuidado de enfermagem à pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva.
Trata-se de um estudo transversal descritivo e exploratório, baseado em dados retrospectivos. Foi
realizado em uma instituição hospitalar que dispõe de 193 leitos de internação clínica médica-cirúrgica,
dos quais 36 são destinados à terapia intensiva. O quadro funcional de enfermagem na Unidade de
Terapia Intensiva é constituído por 22 enfermeiros e 105 técnicos/auxiliares de enfermagem. Para coleta
dos dados foram utilizados dois instrumentos, sendo o primeiro para caracterização da clientela,
levantamento dos dados da internação e mensuração da gravidade dos pacientes segundo o índice
prognóstico APACHE II. O segundo instrumento foi o Nursing Activities Score (NAS) que mensura as
necessidades cuidativas de cada paciente. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística
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descritiva. Os resultados apontaram que a taxa de ocupação da unidade no período do estudo foi de
88,8% e a média de permanência dos pacientes, de 8,3 dias. A amostra foi constituída em sua maioria
por homens (63,45%), com idade superior a 60 anos (73,2%) e destes, 39% (16) possuíam 75 anos ou
mais. As causas das internações na UTI foram decorrentes de complicações clínicas. A média do escore
APACHE II foi de 17,8 pontos e a média geral do NAS foi de 87,7 pontos (± 10,3). O quadro efetivo diário
foi, em média, de 23,6 profissionais de enfermagem nas 24 horas ou 7,9 profissionais por turno entre
enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem. Entretanto, a necessidade identificada pela aplicação
do instrumento NAS para as 24 horas foi de 14 profissionais por turno ou 42 profissionais nas 24horas.
Ao converter este quantitativo em horas de cuidado pode-se afirmar que os pacientes receberam 57,2%
da assistência de enfermagem que necessitariam. Os resultados possibilitaram afirmar que os pacientes
estudados geraram uma alta carga de trabalho de enfermagem enquanto permaneceram na unidade e a
adequação do quantitativo de profissionais se constitui num requisito essencial para uma assistência
segura nesta unidade estudada.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Cuidados de enfermagem, Recursos humanos de enfermagem,
Unidade de terapia intensiva.

Abstract: Have a quantitative of nursing professionals that meet the demand for assistance to each
patient is a fundamental part of the critical patient care. This study aimed to compare and analyze the
relationship between quantitative available hours and hours required for the nursing care to patients
hospitalized in an intensive care unit. This is an exploratory and descriptive cross-sectional study, based
on retrospective data. It was held in a hospital that provides 193 medical surgical clinic inpatient beds,
which 36 are intended for intensive therapy. The nursing staff in intensive care unit is composed of 22
nurses and 105 technicians/nursing assistants. For data collection were used two instruments, being the
first one to clientele characterization, inpatient data survey and measurement of the patients severity
according to prognostic index APACHE II. The second instrument was the Nursing Activities Score (NAS)
that measures the care needs of each patient. Data analysis was performed using descriptive statistics.
The results showed that the unit occupancy rate during the study period was 88.8% and the average of
patients stay was 8.3 days. The sample was formed mostly by men (63.45%), with age over 60 years
(73.2%) and among these 39% (16) had 75 years or more. The causes of hospitalization in the ICU were
due clinical complications. The APACHE II score average was 17.8 points and the overall average of the
NAS was 87.7 points (± 10.3). The average of daily headcount was 23.6 nursing professionals in the 24
hours or 7.9 per shift between nurses and nursing assistants/technicians. However, the need identified by
the application of the instrument for the 24 hours was 14 professionals per shift or 42 professionals in the
24 hours. Converting this amount in hours of care we can affirm that the patients received 57.2% of
nursing care they would need. The results made possible to affirm that the patients have generated a high
workload of nursing while they were in the unit and the professionals amount adjustment is an essential
requirement to secure assistance in this studied unit.
Key words: Intensive Care Units, Nursing Care, Nursing Staff, Workload.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07112012152739/publico/POLLYANABORTHOLAZZIGOUVEA.pdf
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CARLUCCI, Viviane Dias da Silva. Cuidados de enfermagem prestados a pacientes oncohematológicos submetidos a alta doses de quimioterapia. 2012. p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
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Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo: Os pacientes onco-hematológicos submetidos a altas doses de quimioterapia sejam para
tratamento de suas doenças de base ou para realização do transplante de células-tronco hematopoéticas
(TCTH) sofrem com diversos efeitos adversos. Entre esses efeitos estão a neutropenia febril, mucosite,
distúrbios do sono, depressão, ansiedade, fadiga física e mental e diminuição da capacidade do estado
funcional do paciente. Neste contexto, a equipe de enfermagem tem papel fundamental na avaliação e
implementação dos cuidados específicos para essa clientela. Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura cujo objetivo foi identificar, avaliar e sintetizar o conhecimento relacionado aos cuidados de
enfermagem prestados aos pacientes
onco-hematológicos adultos submetidos a altas doses de
quimioterapia seguida ou não do TCTH. As bases de dados Pubmed/ Medline, Cinahl, Lilacs e Biblioteca
Cochrane foram selecionadas para a busca dos estudos primários indexados, nos últimos 10 anos. Os
descritores controlados foram delimitados para cada uma das bases de dados. Dos 725 estudos
localizados e considerando os critérios seleção adotados, 45 estudos foram selecionados para leitura na
íntegra e 13 estudos primários foram incluídos na revisão integrativa. Para extração dos dados foi
utilizado um instrumento validado. A análise dos dados foi descritiva. Os estudos primários incluídos
foram divididos nas seguintes categorias temáticas: fadiga e atividade física, segurança do paciente e
cuidados com mucosite. De acordo com os estudos primários avaliados pode-se observar que as
intervenções propostas para o
cuidado dos pacientes submetidos a altas doses de quimioterapia
seguidos ou não ao TCTH foram, em sua maioria, para minimizar ou promover a diminuição dos efeitos
adversos relacionados ao tratamento. Os efeitos adversos apresentados causam ao paciente prejuízo no
estado funcional, nutricional, na qualidade de sono e repouso, qualidade de vida. Cabe ao enfermeiro
implementar um conjunto de estratégias para ter um controle da situação atual do paciente para poder
intervir no momento necessário adequado, a fim de evitar complicações.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doenças hematológicas, Transplante de células-tronco.

Abstract: Onco-haematological patients to undergo high doses of chemotherapy for disease treatment as
well for hematopoietic stem cell transplantation (TCTH) suffer with adverse side effects. Among these
effects are febrile neutropenia, mucositis, sleep disorder, depression, anxiety, physical and mental
tiredness and decrease of the patient's functional capacity. In this text, the nurse team has important role
over the assessment and implementation of specific care towards these kinds of patients. Referring to
integrative literature review which purpose is identify, assess and summarize the understandings related
to nursing care towards adult onco- haematological patients who underwent high doses of chemotherapy
followed or not to TCTH. Data base Pubmed/ Medline, Cinahl, Lilacs and Cochrane Library have been
selected to search the indicated primary studies over the past 10 years. The controlled describers have
been delimited for each of data base. From over the 725 found studies and considering the defined rules,
45 studies have been selected for full reading and 13 primary studies have been included over the
integrative review. For data pull out it was used a validated mechanism. Data analysis was descriptive.
The primary studies have been divided into the following categories: tiredness and physical activity,
patient safety and mucositis care. According to the assessed primary studies it can be noticed that the
offered intervention for patient's care that underwent to high doses of chemotherapy followed or not to
TCTH were, in majority, to minimize or promote the decrease of the adverse side effects related to the
treatment. The presented side effects caused damage to the patient functional condition, nutritional
condition, sleep quality and rest, quality of life. The nurse is in charge of implementing a strategy to obtain
the control of the current situation of the patient in order to interfere at the adequate moment to avoid any
complications.
Key words: Hematological diseases, Hematopoietic stem cell transplantation, Nursing care.
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VENDRUSCULO, Leticia Meda. Capacidade funcional e qualidade de vida de mulheres com câncer
de mama após o tratamento oncológico. 2011. p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Estudo descritivo, quantitativo que teve como objetivo comparar a Capacidade Funcional de
mulheres com câncer de mama, que realizaram tratamento oncológico (G1), com a de mulheres que
nunca apresentaram diagnóstico de câncer (G2), e identificar se a qualidade de vida de mulheres com
neoplasia mamária correlaciona-se com a capacidade funcional. O G1 foi composto por 42 mulheres
submetidas ao tratamento para o câncer de mama, até um ano do período da coleta de dados, e que
frequentavam um núcleo de reabilitação. O G2 foi composto por 42 mulheres, pareadas com o G1, por
idade e nível sócio-econômico. A coleta de dados se deu no período de janeiro a julho de 2009. Os
instrumentos utilizados para a comparação da Capacidade Funcional foram Índice de Katz e Índice de
Lawton, e para a Qualidade de Vida, o EORTC QLQ-C30 e EORCT QLQ-BR23. Os resultados mostraram
que o G1 apresentou leve comprometimento nas condições físicas, como fadiga, imagem corporal,
função sexual, função física e sintomas na mama e no braço, e moderadas alterações psicossociais na
função emocional e nas atividades de lazer e de participação social, comprometendo, assim, sua QV. A
comparação entre G1 e G2 mostrou que o tratamento oncológico prejudicou muito a realização das
AIVDs das integrantes do G1, porém não interferiu nas ABVD. Acredita-se que os resultados referentes
às ABVDs se devam ao fato de elas frequentarem um núcleo de reabilitação e receberem orientações
para continuar realizando as ABVDs, mesmo no período pós-operatório. Além disso, participar do núcleo
pode ter contribuído para a manutenção do autocuidado e ser também uma importante estratégia para o
melhor enfrentamento das limitações físicas e emocionais impostas pelo câncer de mama. O período de
realização da coleta dos dados, ao término dos tratamentos, também pode ter favorecido a indicação,
pelas componentes do G1, de um menor comprometimento de alguns eventos adversos ao tratamento e
alterações psicossociais. No entanto, evidenciou-se ainda, com os resultados relativos às AIVDs, a
importância de um maior investimento no cuidado à mulher com câncer de mama, em relação à sua QV e
CF, no que se refere às funções física, emocional e social. Sugere-se a realização de estudos de
abordagem qualitativa que façam uma avaliação subjetiva dos comprometimentos dos eventos adversos
dos tratamentos, das alterações psicossociais para as mulheres com câncer de mama e das estratégias
de que elas se utilizam para vivenciá-los. Outras investigações poderão abordar ainda aspectos
individuais no DO, como as AIVDs e atividades de lazer; avaliar a eficácia de serviços de reabilitação no
manejo dos sintomas, como dor, fadiga, insônia, perda de apetite, aderência cicatricial e outros, além do
papel frente às alterações psicossociais; e avaliar as demais categorias que integram o DO de mulheres
com câncer de mama, para compreender a influência desta doença sobre aspectos como os de repouso
e sono, educação, trabalho e participação social, a fim de possibilitar uma melhor intervenção
multidisciplinar junto a esta população.
Palavras-chave: Desempenho psicomotor, Neoplasia de mama, Qualidade de vida, Tratamento.

Abstract: This descriptive study aimed to compare the functional capacity of women with breast cancer
who underwent treatment (G1), with women who never had cancer (G2), and identify if the quality of life of
women with breast cancer correlates with functional capacity.G1 was composed of 42 women undergoing
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treatment for breast cancer, up to a year of data collection, and who attended a rehabilitation center. The
G2 is the G1 paired by age and socioeconomic status. Data collection took place from January to July
2009. The instruments used for comparison were the Functional Capacity Index Katz and Lawton Index,
and Quality of Life, EORTC QLQ-C30 and QLQ-BR23 EORCT. The results showed that G1 showed mild
impairments in physical conditions such as fatigue, body image, sexual function, physical function and
symptoms in breast and arm, and moderate changes in the psychosocial and emotional function in leisure
activities and social participation, compromising thus their QOL. The comparison between G1 and G2
showed that cancer treatment was very damaging to the performance of IADL members of G1, but did not
interfere with ABVD. It is believed that the results concerning the ABVD be attributed to the fact that they
attend a rehabilitation unit and received guidance to continue performing the ADL, even in the
postoperative period. Moreover, the core part may have contributed to the maintenance of self-care. Thus,
attending a rehabilitation service can be an important strategy to better cope with the emotional and
physical limitations imposed by breast cancer. The timing of data collection at the end of treatments, may
also have favored the statement, the components of the G1, a lower commitment of some adverse events
related to treatment and psychosocial changes. However, there was still, with the results for the AIVD, the
importance of increased investment in care for women with breast cancer in relation to their QOL and CF,
with regard to the functions physically, emotionally and socially. It is suggested for studies of a qualitative
approach to make a subjective evaluation of the commitments of the adverse events of treatment, the
psychosocial changes for women with breast cancer and strategies that they use to experience them.
Further investigation will also address individual aspects of the DO, as the IADL and leisure activities,
evaluate the effectiveness of rehabilitation services in the management of symptoms such as pain,
fatigue, insomnia, appetite loss, scar tissue and others, besides the paper front psychosocial changes,
and evaluate the other categories that comprise the OD of women with breast cancer, to understand the
influence of this disease on aspects such as rest and sleep, education, employment and social
participation, to enable a better multidisciplinary intervention with this population.
Key words: Activities of daily living, Breast cancer, Drug therapy, Quality of life, Radiotherapy.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012135511/publico/LeticiaMedaVendrusculo.pdf
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do recém-nascido em alojamento conjunto. 2012. p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Leite, Adriana Moraes
Resumo: Apesar dos esforços a favor da humanização do nascimento, sabemos que ainda se fazem
presentes na prática uma série de procedimentos intervencionistas no trabalho de parto e parto que
interferem nesse processo. Assim, a depender de como se dá o processo de parturição, este acarretará
nas condições maternas e neonatais para o início do aleitamento materno, e como consequência, no
processo da amamentação, uma vez que a mulher deve ser o elemento chave para esta prática. A
prontidão do recém-nascido (RN) para mamar, depende do seu estado de consciência, sendo que pode
apresentar-se mais sonolento em situações que envolvem o uso de anestésicos ou outras intervenções
em suas mães durante o trabalho de parto. O objetivo do presente estudo é identificar a relação entre a
prontidão do RN para sugar a mama materna na primeira mamada no alojamento conjunto e a condução
do trabalho de parto, parto e nascimento. Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo
exploratório, realizado com 43 binômios, com RN de idade gestacional entre 37 e 41 semanas e 6 dias,
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Apgar >= 7 no 5º minuto, filhos de mães primíparas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com protocolo
(Nº1219/2010). As informações do processo de nascimento foram coletadas dos prontuários, e a partir
das entrevistas às puérperas. A avaliação da prontidão dos RN para sugarem, foi feita por meio de
filmagens dos neonatos desde o início ao término da primeira mamada no alojamento conjunto, sendo
avaliados os estados de sono e vigília e mamada, com base no Formulário de Observação da mamada
da OMS (1997). De acordo com o formulário os itens foram categorizados como "sinais positivos" e
"sinais negativos", relacionados às condições favoráveis e às dificuldades na mamada. A análise foi
fundamentada na estatística descritiva e na realização de testes estatísticos para análise comparativa
entre as variáveis. Quanto aos resultados, em sala de parto, 17 (39,5%) neonatos foram colocados em
contato pele imediato e apenas 4 (9,3%) sugaram o seio materno.Das 43 parturientes, 39 (90,7%)
receberem analgesia, porém apenas 14 (32,6%) receberam a segunda analgesia (repique). No momento
em que as mesmas receberam a primeira analgesia, a dilatação cervical variou entre 2 e 9 cm, sendo que
13 (33,3%) estavam com 5 cm. No repique, a dilatação cervical variou entre 4 e 10 cm, sendo que 6
(42,9%) estavam com 8 cm. O período mínimo de duração do trabalho de parto, foi de 25 minutos, e o
tempo máximo, 11 horas. A menor duração do período expulsivo foi de 1 minuto e o tempo máximo, 59
minutos. Quanto aos dados referentes ao puerpério imediato, 36 (83,7%) mães referiram que estavam
com sono logo após o parto e apenas 9 (20,9%) delas relataram estar sentindo algum tipo de dor e
quanto ao cansaço, a maioria 41 (95,3%) referiu estar cansada. O período sem ingerir líquido variou de
33 minutos a 22h e 35 min e o período em jejum alimentar variou entre 2h 50 min e 21h 05 min. Em
relação ao estado de sono e vigília no período que antecedeu a mamada, 18 (41,9%) dos recém nascidos
estiveram no estado alerta quieto. Durante a mamada em 21(48,8%) dos neonatos, o estado sono ativo
foi predominante. Na avaliação da mamada, os índices positivos se fizeram presentes nos diferentes
domínios avaliados: 86,1% na sucção, 85,6% na postura corporal, 82,3% nas respostas do RN, 100% na
anatomia da mama, no 78,4% tempo gasto na sucção durante a mamada. Quanto às associações entre
as variáveis do trabalho de parto, parto e nascimento e as da mamada, obteve-se dados significativos
entre a duração do período expulsivo e grupo sono e sonolento de estado de sono e vigília, com p=0,03.
Embora as mães tivessem recebido intervenções durante o trabalho de parto e parto que pudessem
interferir na qualidade da primeira mamada em alojamento conjunto, a maioria dos neonatos apresentouse em estado de alerta, isto foi o suficiente para que eles apresentassem boa prontidão para mamar
neste momento. O alojamento conjunto precoce, se mostrou uma prática favorável para a obtenção de
sinais positivos na avaliação da primeira mamada à admissão de ambos.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Neonato, Parto normal.

Abstract: Despite efforts to promote the humanization of birth, we know that still present in practice a
number of interventional procedures during labor and childbirth that interfere with this process. So,
depending on how is the parturition process, this will result in maternal and neonatal conditions for the
initiation of breastfeeding, and as consequence, in the process of breastfeeding, since the woman should
be the key element to this practice. The readiness of the newborn (NB) to nurse, depends on your state of
consciousness, and may present more drowsy in situations involving the use of anesthetics or other
interventions in their mothers during labor. The aim of this study is to identify the relationship between NB
readiness to suck the maternal breast in the first feeding on the rooming in and conduct of labor, and birth.
This is an observational, cross-sectional, descriptive and exploratory, conducted with 43 binomials, with
NB in the gestational age between 37 and 41 weeks and 6 days, Apgar score >= 7 in the fifth minute, the
children of first-time mothers. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Nursing
School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, with protocol (No. 1219/2010). Information from the
birth process was collected from medical records and from interviews with puerperal. The assessment of
the NB readiness to suck, was made by filming the neonates from the beginning to the end of the first
feeding in rooming in, evaluated the states of sleep and wakefulness and feeding, based on Observation
of breastfeeding from WHO (1997). According to the form of the items were categorized as "positive
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signals" and "negative signals", related to the favorable conditions and difficulties in feeding. The analysis
was based on descriptive statistics and statistical tests for comparative analysis between the variables. As
for the results in the delivery room, 17 (39.5%) neonates were placed in immediate contact skin and only 4
(9,3%) sucked the breast.Of the 43 pregnant women, 39 (90.7%) received analgesia, but only 14 (32.6%)
received the second analgesia (reinjection). At the moment in which they receive a first analgesia, cervical
dilation varied between 2 and 9 cm, while 13 (33.3%) had 5 cm. In reinjection, cervical dilation varied
between 4 and 10 cm, and 6 (42.9%) had 8 cm. The minimum duration of labor was 25 minutes and the
maximum period 11 hours. The lowest delivery duration was 1 minute and the maximum time, 59 minutes.
As for the data relating to postpartum, 36 (83.7%) mothers reported that they were sleepy soon after birth
and only 9 (20.9%) of them reported to be feeling some sort of pain and tiredness, the most 41 (95.3%)
reported being tired. The period without ingesting fluid ranged from 33 minutes to 22h and 35 min and
fasting period varied between 50 min and 21h 2h 05 min. Regarding the state of sleep and wakefulness in
the run-feeding, 18 (41.9%) of the infants were in quiet alert state. While feeding in 21 (48.8%) of the
neonates, the active sleep state was predominant. In the assessment of breastfeeding, positive indices
were present in different areas evaluated: 86.1% in sucking, 85.6% in body posture, 82.3% of infants'
responses, 100% in the anatomy of the breast, 78, 4% time spent sucking during breastfeeding.
Regarding the associations between the variables of labor, and birth and breastfeeding, significant data
was obtained from the delivery duration and sleep group and sleepy state of sleep and wakefulness, with
p = 0.03. Although mothers had received interventions during labor and delivery that could interfere with
the quality of the first feeding in rooming in, most neonates presented on alert, that was enough for them
to present good readiness to nurse this time. The early rooming in practice proved favorable for obtaining
positive signals in the evaluation of the first feed intake both.
Key words: Breastfeeding, Infant, Natural childbirth.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013162659/publico/FERNANDALUCIANACALEGARI.PDF

Nº de Classificação: 17695
Neurilene Batista de Oliveira. Avaliação de qualidade do registro eletrônico do processo de
enfermagem. 2012 . p. 212. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem e em Saúde
Orientador: Peres, Heloisa Helena Ciqueto
Resumo: Este estudo exploratório-descritivo tem como objetivo avaliar o desempenho funcional e a
qualidade técnica de um registro eletrônico do processo de enfermagem junto a especialistas em
informática, enfermeiros docentes e enfermeiros assistenciais. O Hospital Universitário da Universidade
de São Paulo em parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, desenvolveu um
registro eletrônico denominado Sistema de Documentação Eletrônica do Processo de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (PROCEnf–USP), para que pudesse ser utilizado na automação das
informações do Processo de Enfermagem, visando à adoção de um Sistema de Apoio à Decisão que
pudesse contribuir para a melhoria da gestão, da qualidade da assistência e da satisfação dos pacientes.
A garantia da qualidade desse sistema é um importante desafio e meta devido à responsabilidade com os
usuários e pacientes. Para assegurar essa qualidade foi realizada uma avaliação do sistema PROCEnfUSP utilizando- se do Modelo de Qualidade proposto pela norma ISO/IEC 25010 e do Processo de
Avaliação definido na norma ISO/IEC 25040. Na avaliação dos especialistas em informática, adequação
funcional obteve 91% de respostas positivas, confiabilidade 76%, usabilidade 62%, eficiência de
desempenho 84%, compatibilidade 86%, segurança 89%, manutenibilidade 93% e portabilidade 92%. Os
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enfermeiros docentes avaliaram positivamente todas as características, adequação funcional obteve
92%, confiabilidade 89%, usabilidade 84%, eficiência de desempenho 81%, compatibilidade 75% e
segurança 100%. Os enfermeiros assistenciais das clínicas médica e cirúrgica do hospital avaliaram
adequação funcional com 82% de respostas positivas, confiabilidade 69%, usabilidade 85%, eficiência de
desempenho 47% compatibilidade 62% e segurança 98%. Os enfermeiros assistenciais de outras
unidades avaliaram adequação funcional com 88%, confiabilidade 61%, usabilidade 80%, eficiência de
desempenho 46%, compatibilidade 69% e segurança 100%. Conclui-se que o PROCEnf-USP atingiu
mais de 70% de respostas positivas na maioria das características de qualidade avaliadas por todos os
especialistas. Entretanto, eficiência de desempenho, confiabilidade e compatibilidade obtiveram índices
abaixo do parâmetro estabelecido na avaliação dos enfermeiros assistenciais. Os resultados obtidos
neste estudo serão utilizados para a realização de melhorias no sistema. Essa pesquisa propiciará a
disseminação do conhecimento de uma área emergente, agregando mais uma iniciativa aos crescentes
esforços na área de informática em saúde e em enfermagem.
Palavras-chave: Avaliação de tecnologias da saúde, Diagnóstico de enfermagem, Informática em
enfermagem, Softwares, Teste e avaliação de software.

Abstract: This descriptive exploratory study aims to evaluate functional performance and technical quality
of an electronic record for the nursing process with technology experts, teaching staff and nurses. The
University Hospital in the University of São Paulo in partnership with the School of Nursing of the
University of São Paulo, has developed an electronic record called Electronic Documentation System for
the Nursing Process of the University of São Paulo (PROCEnf-USP), to be used for the automation of
information of the Nursing Process, aimed at the adoption of a Decision Support System that could
contribute to the improvement of management, quality of care and patient satisfaction. The quality
guarantee of this system is an important challenge and target, due to responsibility with users and
patients. To ensure such quality an assessment of the PROCEnf-USP system was carried out using the
Quality Model proposed by ISO/IEC 25010 and the Evaluation Process defined in ISO/IEC 25040. In the
evaluation of technology experts the characteristic functional suitability had 91% of positive responses,
reliability 76%, usability 62%, performance efficiency 84%, compatibility 86%, security 89%, maintainability
93% and portability 92%.The teaching staff positively evaluated all the characteristics, functional suitability
had 92%, reliability 89%, usability 84%, performance efficiency 81%, compatibility 75% and security
100%. The nurses from general medical and surgical hospital evaluated functional suitability with 82% of
positive responses, reliability 69%, usability 85%, performance efficiency 47%, compatibility 62% and
security 98%. The nurses from other units evaluated functional suitability with 88%, reliability 61%,
usability 80%, performance efficiency 46%, compatibility 69% and security 100%. It is concluded that the
PROCEnf-USP reached more than 70% of positive responses in the majority of quality characteristics
evaluated by specialists. However, performance efficiency, reliability and compatibility found rates below
the parameter established in the assessment of nurses. The results of this survey will be used to
implement improvements in the system. Such research will allow the spreading of knowledge in an
emerging area, thus adding a further initiative to the growth efforts made in the information technology
areas of health and nursing.
Key words: Nursing diagnosis, Nursing informatics, Health technology assessment, Software, Test and
evaluation of the software.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013141540/publico/Dissertacao_Neurilene_Oliveira_ME.pdf
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Adriano Rogério Baldacin Rodrigues. Eficácia das estatinas utilizadas na prevenção secundária de
eventos cardiovasculares na síndrome coronária aguda: revisão sistemática. 2012. p. 130.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Linha de Pesquisa:
Orientador: Secoli, Silvia Regina
Resumo: Contexto: a eficácia dos inibidores da 3-hidróxi-3-metilglutaril-coenzima (HMG-CoA) redutase
(estatinas) na prevenção primária e secundária na doença cardiovascular é bem estabelecida na
literatura. Contudo os benefícios destes fármacos na prevenção secundária de mortalidade e eventos
cardiovasculares no paciente com Síndrome Coronariana Aguda (SCA), ainda não foram completamente
esclarecidos. Objetivo: analisar os benefícios do uso das estatinas comparadas a placebo ou cuidados
usuais nos pacientes com SCA quanto a redução de mortalidade (por todas as causas), infarto agudo do
miocárdio (fatal e não-fatal), intervenção coronária percutânea, revascularização cirúrgica do miocárdio e
hospitalização. Base de Dados: trata-se de uma revisão sistemática finalizada em 29 de Janeiro de 2012,
cuja seleção dos ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) foi realizada nas bases de dados
eletrônicas PubMed/MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central, LILACS e Banco de Teses - CAPES. Coleta
de Dados: a extração das informações sobre características basais dos estudos incluídos, avaliação da
qualidade metodológica e desfechos não combinados foi realizada por dois investigadores de forma
independente. Resultados: foram incluídos na metanálise 18 ECCR, que envolveram 15.370 pacientes
com SCA. O uso das estatinas mostrou benefício na redução da mortalidade por todas as causas,
diferença de risco (rd) = -0,0066 (IC 95% -0,0121 a -0,001; P=0,8459; I2=0%) e hospitalização rd = 0,0101 (IC 95% -0,0188 a -0,0014; P=2,1496; I2=76%). Quanto aos desfechos mortalidade
cardiovascular, infarto agudo do miocárdio fatal e não fatal, intervenção coronária percutânea e
revascularização cirúrgica do miocárdio não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
estatinas versus placebo ou cuidados usuais. Conclusões: as evidências disponíveis apontam que as
estatinas causam redução na mortalidade por todas as causas e na hospitalização, porém não
demonstram diferença quando comparadas ao placebo ou cuidados usuais em outros eventos de
importante magnitude clínica e econômica no âmbito dos serviços de saúde e da sociedade.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Estudos randomizados, Inibidores de enzimas.

Abstract: Context: the effectiveness of inhibitors of 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme (HMG-CoA)
reductase (statins) in primary and secondary prevention of cardiovascular disease is well established in
the literature. However, the benefits of these drugs in secondary prevention of mortality and
cardiovascular events in patients with Acute Coronary Syndrome (ACS) have still not been fully clarified.
Objective: to analyze the benefits of using statins compared to placebo or usual care in patients with SCA
on the reduction of mortality (from all causes), myocardial infarction (fatal and non-fatal), percutaneous
coronary intervention, revascularization and hospitalization. Database: this is a systematic review
completed on January 29, 2012, whose selection of randomized and controlled clinical trials (ECCR) was
held in electronic databases MEDLINE, EMBASE, PubMed/Cochrane Central, LILACS and Theses
database-CAPES. Data collection: two researchers performed the extraction of information about Basal
characteristics of included studies, evaluation of methodological quality and outcomes not independently
combined. Results: were included in the meta-analysis, involving 18 ECCR 15,370 patients with SCA. The
use of statins has shown benefit in reducing mortality from all causes, risk difference (rd) = -0.0066 (CI
95% -0.0121 to -0.001; P = 0.8459; I2 = 0%) and hospitalization rd = -0.0101 (CI 95% -0.0188 to -0.0014;
P = 2.1496; I2 = 76%). As to cardiovascular, myocardial infarction fatal and non-fatal coronary
intervention, and percutaneous revascularization mortality outcomes, there was no statistically significant
difference between the groups statins versus placebo or usual care. Conclusions: the available evidence
suggests that statins cause a reduction in mortality from all causes and hospitalization, but do not
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demonstrate difference when compared to placebo or usual care in other important events within costeffective clinic and economic magnitude of health services and society.
Key words: Acute Coronary Syndrome, Statins, Systematic Review.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012135613/publico/ADRIANORODRIGUESFINAL.pdf
Nº de Classificação: 17698
Gabriela Favaro Faria Guerrer. Auditoria de contas em um hospital de ensino especializado em
cardiologia e pneumologia: um estudo de caso. 2012. p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Lima , Antônio Fernandes Costa
Resumo: As instituições hospitalares que prestam serviços às operadoras de planos de saúde investem
na auditoria de contas visando à adequada remuneração do atendimento prestado. No momento da préanálise das contas a equipe de auditoria realiza correções para fundamentar a cobrança dos
procedimentos, evitar glosas e perdas de faturamento. Nesta perspectiva esta pesquisa objetivou verificar
os itens componentes das contas dos pacientes internados, conferidos por enfermeiras, que mais
receberam ajustes no momento da pré-análise; identificar o impacto dos ajustes no faturamento das
contas analisadas pela equipe de auditoria (médicos e enfermeiras) do hospital após a pré-analise;
calcular o faturamento que esta equipe consegue ajustar nas contas e identificar as glosas relacionadas
aos itens por ela conferidos. Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, retrospectiva, de
abordagem quantitativa na modalidade de estudo de caso, desenvolvida no Instituto do Coração (InCor)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram estudadas
2.613 contas pré-analisadas pela equipe de auditoria do InCor no período de janeiro a dezembro de
2011. O faturamento concentrou-se em 04 (62,9%) das 34 operadoras de planos de saúde credenciadas.
Houve predominância da operadora A (27,6%), porém o maior valor médio obtido por conta referiu-se a
operadora D com R$ 19.187,50. Os itens mais incluídos nas contas pelas enfermeiras foram gases
(90,5%); materiais de internação (85%) e serviço de enfermagem (83,2%). Materiais de Hemodinâmica
com média de R$ 1.055,90 (DP± 3.953,45); gases com média de R$ 707, 91 (DP± 843,95) e
equipamentos com média de R$ 689, 42 (DP± 1145,20) constituíram os itens de maior impacto financeiro
nesses ajustes. Os itens mais excluídos das contas referiram-se a medicamentos de internação (41,2%);
equipamentos (28%) e serviços de enfermagem (17%). Em relação aos ajustes negativos os itens que
tiveram maior impacto financeiro foram os materiais de Hemodinâmica com média de R$ 3.860,15 (DP±
15.220,80); medicamentos utilizados na Hemodinâmica com média de R$ 1.983,04 (DP± 8.324,42) e
gases com média de R$ 1.048,51 (DP± 3.025,53). As enfermeiras incluíram R$ 1.877.168,64 e excluíram
R$ 1.155.351,36 e os médicos incluíram R$ 563.927,46 e excluíram R$ 657.190,19. Caso não fosse
realizada a pré-análise, haveria a perda de R$ 628.554,55 no faturamento. Dentre as contas analisadas
91,42% receberam ajustes, sendo 57,59% positivos, com média de R$ 1.340,75 (DP±2.502,93) e 33,83%
negativos, com média de R$ 1.571,58 (DP± 5.990,51). O total de glosas dos itens analisados por
enfermeiras ou por médicos, bem como em itens examinados por ambos, correspondeu em média a R$
380,51 (DP±1.533,05). As glosas referentes aos itens conferidos por médicos perfizeram um total médio
de R$ 311,94 (DP±646,86) e as glosas referentes aos itens conferidos por enfermeiras de R$ 255,84
(DP± 1.636,76). O excesso de ajustes evidenciou a deficiência e a falta de uniformidade dos registros da
equipe de saúde. Considera-se que esta pesquisa representa a possibilidade de avanço no conhecimento
acerca da auditoria de contas hospitalares à medida que investigou o processo de pré-análise realizado
por enfermeiras e médicos auditores.Hospitals that provide services to health plan companies invest in
the audit of accounts aiming to provide adequate remuneration of their service.
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Palavras-chave: Auditoria, Cardiologia, Documentação, Faturamento.

Abstract: The pre-analysis of accounts is when the audit team makes corrections to determine the
foundations for billing the procedures, and to avoid disallowances and revenue losses. From that
perspective, the objective of the present study was to identify the patient bill items that were most
corrected after being submitted to pre-analysis; identify the impact of those corrections on the revenue of
accounts that were analyzed by the hospitals audit team (physicians and nurses) after the pre-analysis;
calculate the revenue that the referred team is able to correct, and identify the disallowances related to the
items they checked. This exploratory, descriptive, retrospective case study was performed at the Heart
Institute (InCor) of the University of São Paulo School of Medicine Clinics Hospital (HCFMUSP) using a
quantitative approach. The study included a total of 2,613 accounts that had been pre-analyzed by the
InCor audit team in the period spanning January to December of 2011. The revenue was concentrated in
four (62.9%) of the 34 credited health plan companies. There was predominance by company A (27.6%),
but the highest mean value per account was obtained by company D, with R$ 19,187.50. The items most
often included in the accounts by the nurses were gauzes (90.5%); hospitalization materials (85%) and
nursing care (83.2%). Hemodynamics materials, with a mean R$ 1,055.90 (SD± 3,953.45); gauzes, with a
mean R$ 707.91 (SD± 843.95), and equipment, with a mean R$ 689.42 (SD± 1145.20) were the items
with the strongest financial impact on the corrections. The items most often excluded from the accounts
referred to hospitalization medications (41.2%); equipment (28%) and nursing care (17%). Regarding the
negative changes, the items with the strongest financial impact were Hemodynamics materials, with a
mean R$ 3,860.15 (SD± 15,220.80); medications used in Hemodynamics, with a mean R$ 1,983.04 (SD±
8,324.42), and gauzes, with a mean R$ 1,048.51 (SD± 3,025.53). Nurses included a total of R$
1,877,168.64, and excluded R$ 1,155,351.36, while physicians included R$ 563,927.46 and excluded R$
657,190.19. If the pre-analysis had not been performed, there would have been a revenue loss of R$
628,554.55. Of all the accounts submitted to analysis, 91.42% were corrected, of which 57.59% were
positive, with a mean R$ 1,340.75 (SD±2,502.93) and 33.83% were negative, with a mean R$ 1,571.58
(SD± 5,990.51). Regarding disallowances, the final sum considering the items analyzed by nurses,
physicians or both corresponded to a mean R$ 380.51 (SD±1,533.05). The disallowances referring to the
items analyzed by physicians added up to a mean total of R$ 311.94 (SD±646.86), and those referring to
the items analyzed by nurses to R$ 255.84 (SD± 1,636.76). The excessive number of corrections showed
the lack of uniformity in the records made by the health team. This study represents a possibility of
knowledge advancement regarding the audit of hospital accounts as it investigated the pre-analysis
process performed by nurses and physicians.
Key words: Audit, Billing, Cardiology, Documentation.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013140459/publico/Gabriela_Favaro_ME.pdf
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Alessandra Cofani. Juventude e consumo de álcool entre jovens de distintos grupos sociais. 2012.
p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Campos, Célia Maria Sivalli
Resumo: Este estudo teve como objeto o consumo de álcool por jovens. O objetivo geral foi
compreender as características do consumo de álcool por jovens de diferentes grupos sociais. Para isso
identificou e analisou similaridades e diferenças: nas concepções de juventude e nas características do
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consumo de bebidas alcoólicas entre jovens de diferentes grupos sociais. A população do estudo foi
composta por jovens de instituições de ensino e participantes de instituição de assistência social que
acolhe pessoas em situação de rua, assegurando-se que estivessem contemplados jovens dos diferentes
grupos sociais. Os dados foram obtidos por meio de grupos focais, guiados por roteiro e analisados pelo
método da análise temática de conteúdo. Este estudo tomou juventude como categoria social,
compreendida como fase da vida compartilhada pelos jovens, porém desigualmente definida pelas
diferentes inserções sociais e compreende que o consumo de drogas na contemporaneidade passou a
responder à lógica central do capitalismo - a finalidade primordial de produzir lucro - e adquiriu as
características de mercadoria. A análise mostrou, no tocante à concepção de juventude, que as
similaridades encontradas entre os jovens entrevistados foram: a compreensão da juventude como
período transitório e de preparo para a vida adulta; juventude como período de pouca responsabilidade.
Já as principais diferenças encontradas foram: desiguais vivências dessa etapa, desiguais possibilidades
de desenvolvimento de autonomia e de vislumbre de perspectiva de futuro melhor, com vantagem para
os jovens de mais acesso a bens. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, a similaridade entre os
jovens é a valorização do álcool como fonte de prazer e de promoção da sociabilidade. Com relação às
diferenças verificou-se que as idades de início foram mais precoces e as primeiras experiências de
consumo ocorreram em locais desprotegidos, quando considerados os jovens com menos acesso a bens.
Entre os de melhor situação socioeconômica o consumo de álcool é um entre vários outros prazeres que
o jovem desfruta, e os excessos parecem estar mais circunscritos a essa etapa da vida. Os resultados
evidenciaram a necessidade das políticas públicas encaminharem projetos que contemplem a
heterogeneidade social dos jovens e que considerem as condições de reprodução social nas bases de
suas necessidades de saúde.
Palavras-chave: Alcool, Classes sociais, Drogas de Abuso, Jovens, Saúde pública.

Abstract: This study had as object the alcohol consumption by young people. The general goal was
understand the characteristics of alcohol consumption by young people from different social groups. For
that, it has indentified and analyzed similarities and differences: in youth conceptions and characteristics
of alcoholic beverages consumption among young people from different social groups. The study's
population was composed by young from educational institutions and participants from social welfare
institution that welcomes people into the streets, ensuring that distinct social classes were contemplated.
The data were obtained by mean of focal groups, guided by script and analyzed by the method of thematic
content analysis. This study takes youth as social category, known as life period shared by young, but
unequally defined by different social inserts and perceives that drug consumption has in contemporary
answer the central logic of capitalism - the primary purpose of producing a profit - and acquired the
characteristics of goods. The analysis showed, as regards the conception of youth, that the similarities
found among the young people interviewed were: comprehension of youth as a transitional period and
preparation for adult life, youth as a period of little responsibility. Yet the main differences found were:
unequal experiences of this stage, unequal opportunities for development of autonomy and insight of
perspective for a better future, to the advantage of more young people access to goods. Regarding the
consumption of alcoholic beverages, the similarity among young people is the importance of alcohol as a
source of pleasure and to promote sociability. Regarding the differences we found that age of onset was
earlier and the first consumer experiences occurred in unprotected places, when considered young people
with less access to goods. Among the ones with better socioeconomic, alcohol consumption is one of
several other young man enjoying the pleasures and excesses seem to be more confined to this stage of
life. The results showed the need for public policies report projects that contemplate the social
heterogeneity of young people and consider the conditions of social reproduction on the basis of their
health necessities.
Key words: Adolescent, Alcoholism, Public health, Social class, Substance-related disorders.
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BITTENCOURT, Marina Nolli. Atitudes de enfermeiros frente ao álcool, ao alcoolismo e ao
alcoolista:. 2012. p. 94. issertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em Saúde) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas apresentado no Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiátrica
Orientador: Vargas, Divane de
Resumo: O alcoolismo acarreta problemas sociais, econômicos e de saúde, e as repercussões do uso
abusivo de álcool na saúde do indivíduo acabam tornando a sua presença comum nos diversos serviços
de saúde. Os enfermeiros, portanto, estão trabalhando cada vez mais junto a este paciente. O objetivo do
presente trabalho foi identificar e comparar as atitudes de enfermeiros de serviços especializados em
álcool e outras drogas e enfermeiros de outros serviços de saúde (Serviços de atenção básica à saúde,
Hospitais gerais e Serviços de saúde mental) frente ao alcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Os dados
foram coletados por meio da Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista EAFAAA.
Foram feitas uma análise descritiva das informações sociodemográficas da população estudada e uma
análise dos dados obtidos com a aplicação da EAFAAA. Com intuito de verificar se a atitude do
enfermeiro é afetada por variáveis, como tipo de serviço (especializado ou não), experiência clínica com
dependentes de álcool e demais variáveis sociodemográficas, foram feitos os testes não paramétricos de
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. A amostra do estudo foi composta por 526 enfermeiros, 44 oriundos de
Serviços especializados em álcool e drogas, 298 oriundos de Hospitais gerais, 153 oriundos de Serviços
de atenção básica à saúde, e 31 oriundos de Serviços de saúde mental, que apresentaram atitudes
negativas frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Porém, os oriundos dos serviços especializados
em álcool e drogas, os com preparo para atuar com o alcoolista e os com maior tempo de profissão
apresentaram atitudes menos negativas. É importante mapear a atual situação das atitudes dos
enfermeiros de serviços de saúde frente às questões relacionadas ao álcool e as outras drogas, pois a
constatação da persistência de atitudes negativas e das diferenças de atitudes entre os enfermeiros de
serviços especializados e dos demais serviços leva à conclusão de que é urgente e necessário repensar
as estratégias de formação e capacitação desses profissionais para lidar com a problemática do álcool e
do alcoolismo, de modo que se minimizem as consequências indesejáveis.
Palavras-chave: Alcoolismo, Atitudes, Enfermeiros, Serviços de saúde.

Abstract: The alcoholism carts problems social, economical and of health, and the repercussions of the
abusive use of alcohol in the individual's health end up turning common your presence in the several
services of health. The nurses, therefore, are working with this patient one more and more close to. The
objective of the present work was to identify and to compare the nurses' attitudes from specialized ser
vices in alcohol and other drugs and from other services of health (Services of basic attention to the
health, general Hospitals and Services of mental health) regarding alcohol, alcoholism and alcoholic.
Were made a descriptive analysis of the informations social and demographics of the studied population
and an analysis of the data obtained with the application of EAFAAA. With intention of verifying the
nurse's attitude is affected by variables, as service type (specialized or no), clinical experience with
dependents of alcohol and too much variables social and demographics, were made the tests no
parametric of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis. The sample of the study was composed by 526 nurses,
44 originating from of specialized Services in alcohol and drugs, 298 originating from of general Hospitals,
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153 originating from of Services of basic attention to the health, and 31 originating from of Services of
mental health, that presented attitudes negative front to the alcohol, to the alcoholism and to the alcoholic.
However, the nurses originating from of the specialized services in alcohol and drugs, with preparation to
act with the alcoholic and with larger time of profession presented less negative attitudes. It is important
map the current situation of the attitudes of the nurses of services of health front to the subjects related to
the alcohol and the other drugs, because the verification of the persistence of negative attitudes and of the
differences of attitudes among the nurses from specialized services and from other services takes to the
conclusion that it is urgent and necessary to rethink the formation strategies and those professionals'
training to work with the problem of the alcohol and of the alcoholism, so that the undesirable
consequences are minimized.
Key words: Alcoholism, Attitudes, Health services, Nurses.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012074506/publico/Marina_Nolli_Bittencourt.pdf
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GUEDES, Erika de Souza. Atitudes do pessoal de enfermagem relacionadas ao processo de
enfermagem. 2012. p. 149. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Cruz, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
Resumo: INTRODUÇÃO: A legislação em enfermagem prevê o uso da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE). As atitudes dos profissionais de enfermagem sobre o processo de enfermagem (PE)
e o poder clínico que percebem ter para realizar mudanças são fatores potencialmente associados ao
processo de implantação e manutenção da SAE. OBJETIVOS: Descrever as atitudes relacionadas ao PE
(disposição sobre o PE e percepção de poder clínico) de auxiliares de enfermagem e enfermeiros;
analisar associações entre atitudes relacionadas ao processo de enfermagem e variáveis selecionadas.
MÉTODO: Estudo descritivo-exploratório de delineamento transversal, com amostra não probabilística de
973 auxiliares de enfermagem e 632 enfermeiros de 35 hospitais e ambulatórios vinculados à Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo (86,9% do sexo feminino, idade média de 44,12 anos (DP= 9,55),
52,3% trabalhavam em hospitais gerais, cerca de 44 horas semanais, estavam nas instituições há 10
anos em média). Os dados foram coletados por meio de resposta ao instrumento de caracterização
sociodemográfica e aos questionários padronizados Posições sobre o Processo de Enfermagem (PPE)
adaptado para esse estudo e o Power as Knowing Participation in Change Tool- versão brasileira
(PKPCT), que apresentaram boas estimativas de validade e confiabilidade. Testes não paramétricos
foram usados para analisar associação entre as atitudes relacionadas ao PE e as variáveis selecionadas.
RESULTADOS: O escore total médio no PPE foi de 112,37 (DP=22,28) e o escore total médio no PKPCT
foi de 281,12 (DP= 38,72) para os 1605 respondentes. Houve associação entre as duas atitudes
relacionadas ao PE e categoria profissional, a atitude dos enfermeiros sobre o PE foi mais favorável que
a dos auxiliares de enfermagem (p=0,024) e a percepção de poder dos enfermeiros foi mais elevada que
a dos auxiliares de enfermagem (p=0,004). Houve correlação positiva moderada entre os escores do PPE
e do PKPCT para os auxiliares (r=0,480; p=0,000) e para os enfermeiros (r=0,460; p=0,000). Os
auxiliares do sexo feminino tiveram disposição sobre o PE (111,93) mais favorável que os do sexo
masculino (106,11) (p=0,018) e maior percepção de poder (279,75 vs 270,84) (p=0,020); na amostra de
enfermeiros não houve associação entre essas variáveis. Apenas para os auxiliares de enfermagem ter
pós-graduação associou-se significativamente a maiores médias de atitude sobre o PE (119,0, p=0,011).
As enfermeiras que relataram ter cargo de chefia apresentaram escores de percepção de poder mais
elevados (293,52) que as enfermeiras sem cargo de chefia (282,61 p=0,010), mas não houve associação
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entre cargo de chefia e atitude sobre o PE. As associações entre os escores do PPE e PKPCT e as
variáveis idade, tempo de formado, atividade principal, satisfação com a carreira, satisfação com o local
de trabalho, conhecimento e contato com a SAE foram de intensidade desprezível no caso das
correlações ou não significantes ao nível de 5%.
Palavras-chave: Atitudes do pessoal de saúde, PKPCT, PPE, Processos de enfermagem.

Abstract: INTRODUCTION: The Brazilian nursing legislation requires that the nursing process (NP) is
documented in all health institution. Attitudes of nursing staff towards the nursing process (NP) and their
perception on their own clinical power to make changes are factors potentially associated with
implementation and maintenance of the NP. OBJECTIVES: To describe the attitudes towards NP
(attitudes on NP and perception of clinical power) of auxiliary nurses and baccalaureate nurses; and to
analyze associations between attitudes towards the NP and selected variables. METHODS: An
exploratory descriptive study with cross-sectional design, with a non-probabilistic sample of 973 auxiliary
nurses and 632 baccalaureate nurses from 35 health agencies linked to the Ministry of Health of São
Paulo, Brazil (86.9% female, mean age = 44.12 years (SD = 9.55), 52.3% worked in general hospitals,
about 44 hours per week, were in institutions for 10 years on average). Data were collected by self-report
using a form for personal, educational and other social data, and the Positions on Nursing Process (PNP)
tool, adapted for this study, and the Power as Knowing Participation in Change Tool-Brazilian version
(PKPCT), which showed good estimates of validity and reliability. Nonparametric tests were used to test
associations between attitudes towards the NP and the selected variables. RESULTS: The mean PNP
total score was 112.37 (SD = 22.28) (possible range = 20-140) and the mean PKPCT total score was
281.12 (SD = 38.72) (possible range = 48-336) for 1605 subjects. There was an association between the
two PNP-related attitudes and professional category; the attitude of baccalaureate nurses on the NP was
more favorable than that of auxiliary nursing (p = 0.024) and perceived clinical power of the baccalaureate
nurses was higher than that of the auxiliary nurses (p = 0.004). There was moderate positive correlation
between the scores of the PNP and PKPCT for auxiliary nurses (r = 0,480, p = 0.000) and baccalaureate
nurses (r = 0.460, p = 0.000). The female auxiliary nurses had higher scores on PNP (111.93vs 106.11; p
= 0.018) and PKPCT (279.75vs. 270.84; p = 0.020) than the male ones. There were no associations
between sex an attitudes towards NP among baccalaureate nurses. Only for auxiliary nurses sample
attending a continuing education program was associated with higher NP scores (119.0, p = 0.011).
Baccalaureate nurses serving in leadership positions had higher mean total score on PKPCT (293.52)
than nurses serving in direct care (282.61 p = 0.010), but there was no association between leadership
position and PNP scores. Association tests for scores of the PNP and PKPCT and the variables age, time
since graduation, main activity, satisfaction with the career, satisfaction with the workplace, knowledge on
NP and contact with the NP resulted in negligible correlation coefficients or non-significant coefficients at
5%.
Key words: Nursing process, Attitudes of health personnel, PKPCT, PNP.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Resumo: Introdução: Fadiga em mulheres com câncer de mama pode ser frequente, acentuada e levar a
prejuízos na funcionalidade e sofrimento. No entanto, é pouco explorada na população brasileira.
Objetivo: Estimar a prevalência de fadiga e analisar os fatores relacionados ao sintoma em mulheres com
câncer de mama. Método: Estudo transversal com amostra não probabilística constituída por 163
mulheres com câncer de mama em acompanhamento ambulatorial (idade média de 51,7 anos,
escolaridade média de 13,6 anos de estudo e, 23,4% apresentaram tumor em estádio IV). Os dados
foram coletados na cidade de São Paulo, no período de julho de 2006 a abril de 2008, em três serviços
de oncologia, sendo um público e dois privados. A fadiga, variável dependente do estudo, foi avaliada por
meio da Escala de Fadiga de Piper - Revisada (0-10). As variáveis independentes foram idade,
escolaridade, situação marital, trabalho remunerado, renda familiar, estadiamento do câncer, tratamento
atual para o câncer, níveis de hemoglobina, índice de massa corporal, depressão, capacidade funcional,
presença e intensidade de dor e alteração do sono. Resultados: Fadiga foi definida como aquela com
escore ?4. A prevalência do sintoma foi de 31,9% [IC95%: 24,8 - 39,6] e a intensidade média foi 6,0
(DP=1,3). Na análise univariada,observou-se que cinco, das 18 variáveis independentes testadas, foram
identificadas como fatores de risco para a fadiga em mulheres com câncer de mama: nível de
hemoglobina, capacidade funcional, depressão, dor e prejuízo do sono. No entanto, na análise de
regressão múltipla, apenas dor e depressão foram fatores independentemente associados à fadiga em
mulheres com câncer de mama. As mulheres com dor apresentaram chance 12% maior de apresentar
fadiga em comparação àquelas pacientes sem dor. As mulheres com depressão apresentaram chance
6% maior de ter fadiga em comparação às pacientes sem essa morbidade. Conclusão: A prevalência de
fadiga foi elevada e, visto que se adotou critério rígido para se definir fadiga (aquela com escore ?4),
pode-se assumir que o sintoma era clinicamente relevante. Fadiga associou-se com prejuízo do sono,
dor, depressão e capacidade funcional, mas apenas dor e depressão foram preditores independentes
confirmando a complexidade do sintoma e a existência de um cluster de sintomas. O controle da fadiga é
pouco conhecido, mas depressão e dor são sintomas passíveis de modificação na prática clínica. Assim,
talvez seja possível algum alívio da fadiga por meio do tratamento da dor e da depressão. Esses
resultados podem contribuir no manejo de sintomas prevalentes em pacientes com câncer de mama,
visando minorar o desconforto, melhorar o bem estar e a qualidade de vida dessa população.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Fadiga (Fisiologia) - Prevalência, Neoplasias mamárias, Qualidade
de vida.

Abstract: Introduction: Fatigue in women with breast cancer can be frequent, accentuated and lead to
prejudices in the functionality and suffering. However, is little explored in the Brazilian population.
Objective: To estimate the fatigue prevalence and analyze the factors related to the symptom in women
with breast cancer. Method: Transversal study with sample non probabilistic constituted by 163 women
with breast cancer in ambulatory follow-up (mean age of 51.7years, mean schooling of 13.6 years of study
and, 23.4% presented tumor in IV stage). The data were collected at São Paulo city, in the period of July
of 2006 to April of 2008, in three services of oncology, being one public and two private. The fatigue,
dependent variable of the study, was evaluated by means of the Piper Fatigue Scale Reviewed (0-10).
The independent variables were age, schooling, marital situation, remunerated work, familiar income,
staging of the cancer, present treatment for cancer, levels of hemoglobin, body mass index, depression,
functional capacity, presence and intensity of pain and sleep alteration. Results: Fatigue was defined as
that with score 4. The prevalence of the symptom was 31.9% [IC95%: 24.8 39.6] and the mean intensity
was 6.0 (DP=1.3). In the univariate analysis, it observed that five, of the 18 independent variables, were
identified as risk factors for the fatigue in women with breast cancer: level of hemoglobin, functional
capacity, depression, pain and sleep prejudice. However, in the multiple regression analysis, only pain
and depression were factors independently associated to the fatigue in women with breast cancer. The
women with pain presented chance 12% greater of presenting fatigue in comparison to those without pain.
The women with depression presented chance 6% greater of having fatigue in comparison to the patients
without this morbidity. Conclusion: The fatigue prevalence was elevated and, once it adopted rigid criteria
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to define fatigue (that with score 4), it can assume that the symptom was clinically relevant. Fatigue was
associated with sleep prejudice, pain, depression and functional capacity, but only pain and depression
were independent predictors confirming the symptom complexity and the existence of a cluster of
symptoms. The fatigue control is little known, but depression and pain are symptoms susceptible to
modification in the clinical practice. Thus, maybe it can be possible any fatigue relief by means of the pain
and depression treatment. These results can contribute in the management of prevalent symptoms in
patients with breast cancer, aiming at reducing the discomfort, improving wellbeing and life quality of this
population.
Key words: Breast neoplasia, Fatigue, Life quality, Palliative care, Prevalence, Risk factors.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012151132/publico/Daniela_Lamino_Original.pdf

Nº de Classificação: 17708
GALVÃO, Elizabeth Correia Ferreira. Aplicativo multimídia em plataforma móvel para o ensino da
mensuração da Pressão Venosa Central. 2012. p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Linha de Pesquisa:
Orientador: Püschel, Vilanice Alves de Araújo
Resumo: Para favorecer a formação de consciência crítica, de atitudes e do desenvolvimento de
competências; dar significado ao conteúdo abordado; integrar conceitos teóricos a realidades práticas; e
relacionar e contextualizar experiências, o processo de ensino-aprendizagem deve contar com novas
estratégias que permitam diferentes modos de aquisição de conhecimentos. Considerando-se as
dificuldades dos estudantes com relação ao procedimento da mensuração da Pressão Venosa Central
(PVC), que apesar de rotineiro é complexo, a utilização de aplicativos multimídia dinâmicos e interativos
em plataforma móvel, podem se mostrar uma alternativa para aprimorar o processo de aprendizagem.
Este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar um aplicativo para o ensino do procedimento
"Mensuração Manual da Pressão Venosa Central" que pode ser utilizado em dispositivos móveis. A
trajetória se consolidou a partir da análise e síntese dos referenciais teórico (uso da tecnologia da
informação e comunicação no ensino), pedagógico (bases construtivistas e aprendizagem significativa) e
metodológico (design instrucional contextualizado em consonância com os pressupostos pedagógicos).
Foram definidos os conteúdos do aplicativo e a adequada fluência de navegação e operação,
necessários para prover subsídios teóricos, de modo que o estudante de Enfermagem possa realizar o
procedimento de mensuração da PVC durante as atividades práticas. A multimídia foi o método escolhido
por favorecer um ambiente motivador e dinâmico, pois integra imagens e textos num aplicativo disponível
para celulares, constituindo-se um meio móvel e autônomo de aprendizagem. A pesquisa, ao descrever
as etapas do planejamento, desenvolvimento e avaliação do aplicativo multimídia "Pressão Venosa
Central", permitiu demonstrar a viabilidade do desenvolvimento desta ferramenta pedagógica. Os
resultados da pesquisa abrem perspectivas para acreditar que, na educação em Enfermagem, a
tecnologia disponível pode descortinar novos modos de aprender significativamente, além de oferecer
subsídios para o desenvolvimento de outros recursos informatizados voltados à educação de
Enfermagem.
Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem - Educação, Ensino, Informática em enfermagem, Pressão
Venosa Central, Tecnologia.
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Abstract: To favor the awakening of critical awareness, attitudes, and the development of competences;
to provide a meaning to the content addressed; to integrate theoretical concepts to practical realities; and
to list and contextualize experiences, the teaching/learning process should have new strategies that allow
different ways of acquiring knowledge. Considering the students difficulties with regard to the procedure of
measuring the central venous pressure (CVP), which, although usual, is a complex one, the use of
dynamic and interactive multimedia application software in a mobile platform can show to be an alternative
for improving the learning process. This study aimed to develop and assess an application software for the
teaching of the procedure manual measurement of the central venous pressure which can be used in
mobile devices. The route consolidated itself from the analysis and synthesis of the theoretical (use of
information and communication technology in teaching), pedagogical (constructivist and meaningful
learning bases), and methodological (contextualized instructional design in accordance with the
pedagogical assumptions) frameworks. The contents of the application software and the adequate ease of
navigation and operation were defined, which are needed to provide theoretical background, so that the
nursing student can perform the procedure of measuring the CVP during the practical activities. The
multimedia was the method chosen because it favors an encouraging and dynamic environment, as it
integrates images and texts into an application software available for cell phones, constituting a mobile
and autonomous means for learning. The research, describing the steps of planning, development, and
assessment of the multimedia application software called Central Venous Pressure, allowed us to
demonstrate the feasibility of developing this pedagogical tool. The research results open up prospects for
believing that, in Nursing education, the technology available can uncover new ways of learning in a
meaningful manner, besides offering means for the development of other computerized resources
designed to the nursing education.
Key words: Informatics in Nursing, Learning, Nursing Education, Teaching, Technology.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-10022012110838/publico/tese_Elizabeth.pdf
Nº de Classificação: 17710
SANTOS, Patricia Tavares dos. Avaliação da satisfação, aprendizagem e impacto do Curso
Introdutório à estratégia saúde da família: um aporte metodológico. 2012. p. 209. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Mira, Vera Lúcia
Resumo: O Sistema Único de Saúde, para consolidar-se, necessita de profissionais alinhados com seus
princípios doutrinários. Para tanto, além de mudanças na formação profissional, são necessárias ações
de Educação Permanente em Saúde para ajustar as competências dos profissionais às necessidades do
sistema. Considerando a importância de tais ações e os investimentos necessários para sua execução, é
essencial avaliar seus resultados. Na área da saúde, no Brasil e internacionalmente, os estudos sobre
esta temática têm mostrado que as avaliações de reação e aprendizagem são as mais amplamente
utilizadas, sendo poucos os que avançam no sentido de avaliar o impacto dessas ações e de estabelecer
relações entre os níveis de avaliação. Diante disso, o presente estudo propôs-se a analisar um
treinamento de bastante relevância para a atenção primária: o Curso Introdutório à Estratégia Saúde da
Família. Os objetivos específicos compreenderam - a análise dos planos instrucionais, a avaliação da
satisfação de treinandos e instrutores, a avaliação da aprendizagem, a auto-avaliação de impacto e a
verificação de existência de relações entre as variáveis das avaliações. Com delineamento correlacional,
foram analisadas 291 avaliações, abrangendo as avaliações de satisfação, aprendizagem e impacto,
além de três planos instrucionais de uma instituição filantrópica, atuante na Atenção Primária, na cidade
de São Paulo. Responderam às avaliações: seis instrutores, 66 treinandos participantes dos Cursos dos
meses de agosto e setembro de 2011 (turma A) e 52 participantes entre os anos de 2005 e início de 2011
(turma B). A análise dos planos instrucionais evidenciou que os objetivos do curso não correspondem ao
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recomendado pelo Ministério da Saúde, dentre outros, por não estarem descritos nas competências
esperadas. Tanto instrutores como treinandos apresentaram bons escores de satisfação com relação ao
curso, 77,6% e 74,4%, respectivamente. Houve diferença estatisticamente significativa na aprendizagem
quando comparadas as avaliações nos momentos pré e pós treinamento (p=0,29), embora as notas
médias tenham sido baixas nos dois momentos, sendo a pré 4,9 e a pós 5,5. Os profissionais com
graduação apresentaram melhores desempenhos nos dois momentos de avaliação (p=0,02) em relação
àqueles de nível médio e profissionalizante. Quanto ao impacto, os escores das duas turmas foram 38,1
(A) e 39 (B), não havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,52). Foi identificada a associação
entre satisfação e impacto (p=0,023). Os instrumentos de avaliação de satisfação e de impacto
apresentaram confiabilidade constatada pelo Alpha de Cronbach 0,9 e 0,78, respectivamente. Dentre as
principais conclusões, aponto: o aumento do conhecimento dos participantes após o Curso, com o qual
se apresentaram satisfeitos e cujos conhecimentos estão sendo utilizados na prática profissional. Estes
resultados contribuem com importantes informações para retroalimentar o planejamento e
desenvolvimento do Curso Introdutório, bem como para a construção de uma metodologia de avaliação
de ações educativas voltadas aos profissionais da área da saúde. Recomendo, por fim, a implementação
de investigações científicas, nas dimensões teóricas e metodológicas da avaliação de programas de
treinamento.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Educação em saúde, Educação Permanente, Saúde
pública, Treinamento de pessoal.

Abstract: The Brazilian National Health Care System (SUS), in order to consolidate itself, needs
professionals aligned with their doctrinal principles. To do so, as well as make changes in vocational
training, actions are required for Continuing Education in Health to adjust the professional skills according
to the needs of the system. Considering the importance of such actions and investments needed for their
implementation, it is essential to evaluate their results. In the health areas in Brazil and internationally,
studies on this particular subject have shown that the assessments of reaction and learning are the most
widely used, and few are advancing in order to assess the impact of these actions and to establish
relationships between the levels of assessment. With this in mind, the present study proposed to examine
a very important training for primary care: The Introductory Course to the Family Health Strategy. Specific
objectives included - the analysis of instructional plans, assessment of satisfaction of trainees and
instructors, the assessment of learning, self-impact assessment and verification of the existence of
relationships between variables of assessment. With correlational design, 291 assessments were
analyzed, including assessments of satisfaction, learning and impact, and three instructional plans for a
philanthropic institution, active in Primary Care, in the city of Sao Paulo, Brazil. Responders to the
assessments included: six instructors, 66 trainees participating in the courses of the months of August and
September 2011 (class A) and 52 participants between 2005 and early 2011 (class B). The analysis of the
plans showed that the instructional objectives of the course do not correspond with what is recommended
by the Ministry of Health, among others, because they are not described in the competencies expected.
Both instructors and trainees had good scores for satisfaction in relation to the course, 77.6% and 74.4%
respectively. There was a statistically significant difference in learning when compared to assessments in
the pre and post training (p=0.29), although the average scores were low at both time intervals, with the
pre 4.9 and post 5.5. Professionals with graduate levels showed better performances in the two time
intervals (p = 0) when compared to mid-level and professional. As for the impact, scores of the two groups
were 38.1 (A) and 39 (B), with no statistically significant difference (p=0.52). An association was identified
between satisfaction and of impact (p=0.023). Assessment instruments of satisfaction and impact showed
reliability as confirmed by Cronbach's alpha 0.78 and 0.9, respectively. The main findings pointed out: an
increase in knowledge of the participants after the course, with which they presented satisfaction and
learned those skills that are being used in professional practice. These findings contribute important
information to feedback for the planning and development of the introductory course as well as for the
construction of a methodology for assessing educational activities directed to health professionals. In
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conclusion, the implementation of scientific research in theoretical and methodological dimensions of the
assessment of training programs is recommended.
Key words: Continuing education, Education evaluation, Health Education Management., Public Health.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16022012185757/publico/Patricia_Tavares.pdf

Nº de Classificação: 17713
SILVA, Marcelo Henrique da. Experiências e expectativas de enfermeiras em relação ao cuidado à
mulher com úlcera venosa crônica. 2012. p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Jesus, Maria Cristina Pinto de
Resumo: O cuidado com feridas crônicas faz parte do cotidiano do enfermeiro, o que torna relevante o
conhecimento de sua experiência e expectativas em relação ao tratamento de pessoas com úlcera
venosa crônica (UVC). Este estudo, com abordagem da Fenomenologia Social de Alfred Schutz, teve
como objetivo compreender a experiência e as expectativas do enfermeiro em relação ao cuidado à
mulher com úlcera venosa crônica na Atenção Primária à Saúde. Foi realizado com sete enfermeiras que
atuam em Unidades de Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais. A obtenção dos
depoimentos ocorreu em janeiro de 2012, e foi utilizada a entrevista fenomenológica, com as seguintes
questões norteadoras: como é para você cuidar de mulheres com UVC? Fale-me das suas expectativas
quando cuida de uma mulher com UVC. A análise compreensiva permitiu tipificar a enfermeira como
aquela profissional que identifica as dificuldades da mulher para realizar seu autocuidado, considerando
as questões inerentes a seu cotidiano, a baixa autoestima e a falta de suporte da família
para o
prosseguimento do tratamento. Ela percebe limitações na terapêutica, que é prejudicada por valores e
crenças relacionadas à ferida, desmotivação da mulher e a própria frustração, principalmente em face da
recidiva da lesão. Refere-se também à falta de insumos e tecnologia, de trabalho interdisciplinar e
capacitação da equipe de enfermagem como fatores limitantes para o tratamento. Tem como expectativa
a adesão da mulher ao tratamento da UVC e realça a necessidade do cuidado contínuo, as orientações
para o autocuidado e a padronização de condutas no tratamento de feridas para evitar as recidivas da
lesão, propiciando-se à mulher obter maior qualidade de vida. Evidenciou-se que os limites e as
possibilidades que permeiam o cuidado se relacionam a diversos sujeitos, instituições e políticas de
saúde nele envolvidos. Espera-se que esta pesquisa possibilite reflexões e ações no âmbito assistencial,
do ensino e da pesquisa no que tange ao cuidado à mulher com UVC. Estas devem fundamentar a
aplicação do conhecimento deste estudo nos referidos âmbitos, valorizando os diversos aspectos
objetivos e subjetivos entremeados no cuidado a essa mulher.
Palavras-chave: Doenças vasculares, Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Úlcera varicosa.

Abstract: The care of chronic wounds is part of daily nursing, being relevant to know your experience and
expectations regarding the treatment of people with chronic venous ulcers (CVU). A study used the
approach of Social Phenomenology by Alfred Schutz to understand the experiences and expectations of
nurses who cared for women with Chronic Venous Leg Ulcers (CVLU) in primary health care. This study
was conducted with seven nurses who were working in Primary Health Care units, Juiz de Fora, Minas
Gerais. The taking of statements took place in January 2012, utilizing the phenomenological interview
approach, asking the following questions: How do you take care of women with CVLU? What are your
expectations when caring for a woman with CVLU? The comprehensive analysis resulted in classifying the
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professional nurse as one who identifies the difficulties of women to perform self-care, considering the
issues inherent in their daily life, low self-esteem and lack of family support for the continuation of
treatment. Perceived limitations in therapy are affected by values and beliefs related to the condition and
the woman's and nurses frustration, mainly due to reoccurrence of the wounds. The study also refers to
the lack of inputs and technology, interdisciplinary work and training of nursing staff as limiting factors for
treatment. The expectation is that the treatment of CVLU, underlining the necessity of continuous care,
self care guidelines and standardization of ducts to treat wounds and preventing recurrences of the injury,
thereby allows women to achieve a better quality of life. It was evident that the limits and possibilities that
permeate the care of this disease are due to various situations, including institutions and health policies
related to it. It is hoped that this research allows will result in reflections and actions in health care,
education and research regarding the care of women with CVLU. This research should support the
application of knowledge in these areas of study, highlighting the various objective and subjective aspects
woven into the care of woman.
Key words: Nursing, Qualitative research, Varicose ulcer, Vascular diseases.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012113848/publico/Marcelo_Henrique_Silva.pdf

Nº de Classificação: 17715
GRAZIANO, Ana Paula. Violência Sexual Infantil: estudo das ocorrências registradas na Rede de
Proteção de Curitiba e as formas de enfrentamento na Atenção Básica. 2012. p. 103. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Egry, Emiko Yoshikawa
Resumo: Este estudo objetivou compreender as características da violência sexual contra a criança e
suas formas de enfrentamento na atenção básica. O cenário de estudo foi a Rede de Proteção à Criança
e ao Adolescente em Situação de Risco para a Violência, situada no município de Curitiba-PR. Os dados
da fonte primária foram coletados por meio de entrevistas com 7 profissionais que compunham a
coordenação municipal e regional da Rede; e a fonte secundária foi constituída pela base de dados da
Rede do ano de 2009. Foi utilizado o software Epi Info – versão 6.04d para análise da fonte secundária e
da estatística descritiva para apresentação dos resultados. As entrevistas foram gravadas e transcritas na
íntegra, e analisadas segundo a metodologia de análise conteúdo, da hermenêutica dialética como
método para interpretação dos discursos, e também das categorias de geração e de gênero. Os
resultados revelaram que a violência ocorre no ambiente doméstico em 69,3% dos casos e ganha
visibilidade principalmente através da notificação feita por Hospitais e Unidades Básicas de Saúde (50%).
O sexo feminino foi acometido por 69,5% da violência, e o masculino por 30,5%. Em 94,2% dos casos, o
agressor da violência sexual contra crianças é do sexo masculino. Concluiu-se que a violência sexual
contra a criança, em sua maioria meninas, é perpetrada no ambiente doméstico em que há uma
subalternidade de gênero e geração. Os resultados revelaram também que os profissionais da Rede têm
clareza do fluxo de encaminhamento em situações de violência. O monitoramento das notificações é feito
principalmente pela coordenação local, mas há uma intervenção da coordenação regional nos casos sem
evolução a contento. Apesar da Rede Local ter autonomia para contatar outros serviços da Rede, a
articulação é uma responsabilidade das coordenações regional e municipal. A rotatividade de
profissionais e a alta vulnerabilidade das famílias foram apontadas como dificuldades no enfrentamento
da violência sexual. Concluiu-se que ter um fluxo e serviços organizados para atender crianças em
situação de violência sexual, bem como uma articulação entre os equipamentos, um monitoramento
periódico, capacitações permanentes e registro adequado das notificações são essenciais para um
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trabalho bem sucedido como o da Rede de Proteção. A violência não ocorre exclusivamente nas classes
mais vulneráveis, mas sim é visibilizada pela notificação compulsória. Dessa forma, faz-se necessária
uma política nacional que visibilize o fenômeno da violência para o conjunto da sociedade, problematize a
desigualdade geradora de violência entre os diferentes grupos sociais, e, por fim, capacite os
profissionais que atendem as famílias. Por fim, concluiu-se que a Rede de Proteção, apesar de mostrar
contradições, tem grande potencial instrumental de enfrentamento da violência.
Palavras-chave: Defesa da criança e do adolescente, Maus-tratos sexuais infantís, Relações pais-filho,
Violência contra a mulher.

Abstract: This study aimed to understand the characteristics of sexual violence against children and their
ways of coping the issue in primary care. The scenario of the study was the Network for the Protection of
Children and Adolescents at Risk for Violence, located in Curitiba-PR. The primary source of data were
collected through interviews with seven professionals who made up the municipal and regional
coordination of the Network, and the secondary source was constituted by the Network's database from
the year 2009. We used the Epi Info software - version 6.04d for the analyses of the secondary source
and descriptive statistics for the presentation of results. The interviews were taped and transcribed
entirely, and analyzed using the methodology of content analysis, hermeneutic dialectics as a method for
interpretation of speeches, and also the categories of generation and gender. The results revealed that
violence occurs in the home in 69.3% of cases, and gained visibility primarily through notification by
hospitals and Basic Health Units (50%). Females were affected by 69.5% of the violence and males by
30.5%. In 94.2% of cases, the perpetrator of sexual violence against children is male. It was concluded
that sexual violence against children, mostly girls, is perpetrated in the domestic environment in which
there is a subordination of gender and generation. The results also revealed that professionals of the
network have the clarity of the routines of handling situations of violence. The monitoring of notifications is
done mainly by the local coordination, but the regional coordination intervenes in cases without
satisfactorily progress. Although the Network is free to contact other services of the Network, the
coordination is a responsibility of the regional and local coordinations. The staff turnover and the high
vulnerability of the families were identified as difficulties in coping with sexual violence. It was concluded
that having an organized flow and services to meet children in situations of sexual violence as well as a
link between the equipment, periodic monitoring, ongoing training and adequate register of notifications,
are essential for a successful work as in the case of the Protection Network. The violence does not occur
exclusively on the most vulnerable classes, but is visualized by compulsory notification. Thus, it was
concluded that the need for a national policy that visualize the phenomenon of violence to society as a
whole, which remarks the inequality that generates violence between different social groups, and
ultimately enable professionals who attend the families. Finally, it was concluded that the Protection
Network, despite its contradictions, has great potential as an instrument for coping with violence.
Key words: Child abuse sexual, Child Advocacy, Parent-child relations, Violence against women.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012111859/publico/Ana_Paula_Graziano.pdf

Nº de Classificação: 17716
ROSETTI, Késia Alves Gomes. Avaliação do indicador manutenção do cateter temporário duplo
lúmen para hemodiálise em um hospital universitário. 2012. p. 111. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Tronchin, Daisy M. Rizatto
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório, descritivo, observacional, cujo objetivo foi
avaliar a conformidade da prática assistencial de manutenção do cateter temporário duplo lúmen para
hemodiálise, por meio do emprego do indicador de processo, na unidade de hemodiálise em um hospital
universitário do Município de São Paulo. A casuística compôs-se de 155 oportunidades de análise da
prática selecionada. A coleta de dados ocorreu no período de março a novembro de 2011, por meio de
observação estruturada, direta e pela utilização de dois formulários. Os dados foram analisados em
função da estatística descritiva. Na caracterização dos usuários, constatou-se que a maioria (75,6%)
pertencia ao sexo masculino, com média de idade de 55 anos (dp± 16,5); 52,6% apresentavam como
diagnóstico de admissão a Hipertensão Arterial Sistêmica, seguida de Doença Renal Crônica Agudizada
(39,5%) e Diabetes Mellitus (36,8%). No que diz respeito ao índice geral de conformidade do indicador,
este correspondeu a 65,8%. Em relação aos 13 componentes específicos do indicador, 9 (69,2%)
apresentaram 100% de conformidade. Os piores percentuais de conformidade (83,9%) foram atribuídos à
prática de higiene das mãos pelos profissionais da saúde e ao uso de máscara pelo paciente na
desconexão da Hd, seguidos do uso de máscara pelo paciente na conexão (92,3%), e uso de máscara
pelo profissional na conexão (99,4%). Os achados desta investigação possibilitaram constatar a
relevância das avaliações processuais na manutenção do cateter temporário duplo lúmen para Hd
(CTDL), e inferir que há necessidade de implementar estratégias e metas assistenciais e gerenciais,
visando a diminuir os índices de não conformidade, garantindo a melhoria contínua da qualidade e a
segurança dos usuários portadores de CTDL.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Diálise renal, Enfermagem, Indicadores de qualidade
em assistência à saúde, Qualidade da assistência à saúde.

Abstract: This is a quantitative, exploratory, descriptive, observational study aiming to verify compliance
assessment of health care practice with maintenance of the temporary double-lumen catheter for
hemodialysis using the process indicator in a hemodialysis unit of a university hospital in the city of São
Paulo. The sample consisted of 155 opportunities to practice the selected analysis. Data collection
occurred from March to November 2011, through structured direct observation, using two forms. Data
were analyzed according to descriptive statistics. In characterization of the users, it was found that the
majority (75.6%) were male, mean age of 55 years (sd± 16,5); and 52.6% had a diagnosis of Systemic
Arterial Hypertension at hospital admission, followed by Acute Chronic Renal Failure (39.5%) and
Diabetes Mellitus (36.8%). With respect to the general indicator of compliance, it corresponded to 65.8%.
In relation to13 specific components of the indicator, 9 (69.2%) had 100% compliance rates. The worst
percentage of compliance (83.9%) was attributed to the practice of hand hygiene by health professionals
and the use of masks by the patient when disconnecting the HD followed by the use of masks by the
patient in the connection (92.3%) and use of mask by the professionals in the connection (99.4%). The
findings of this investigation allowed establishing the relevance of evaluation procedures in the
maintenance of a temporary double-lumen catheter for HD (CTDL) and inferring that there is a need to
implement care and management strategies aiming to reduce non-compliance rates, ensuring
improvement of continuous quality and safety for users suffering from CTDL
Key words: Evaluation of health services, Nursing, Quality indicators health care, Quality of health care.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08102012150334/publico/ME_Kesia_Roseti.pdf
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ALVARENGA, Marina Barreto. Uso do laser infravermelho em episiotomia: ensaio clínico aleatorizado.
2012. p. 128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Oliveira, Sonia M. Junqueira V. de
Resumo: Introdução: A episiotomia é uma ampliação cirúrgica do períneo amplamente utilizada na
assistência ao parto, embora seu emprego rotineiro não seja justificado pelas evidências científicas. Está
associada à dor e ao desconforto no período pós- parto. O Laser em Baixa Intensidade (LBI) vem se
destacando na literatura como uma tecnologia promissora em relação ao tratamento de feridas.
Apresenta efeitos de redução da dor, inflamação e estímulo à cicatrização. Objetivo: Avaliar os efeitos do
laser em baixa intensidade na cicatrização da região perineal, na frequência e magnitude da dor perineal,
após a episiotomia médio-lateral direita. Método: Ensaio clínico aleatorizado, paralelo e triplo cego, com
uma amostra de 54 puérperas, divididas em grupo experimental (recebeu irradiação de laser) e controle
(recebeu simulação de irradiação). As puérperas foram incluídas no estudo entre 6 e 10 horas após o
parto no Alojamento Conjunto do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Os critérios de
inclusão foram: idade =18 anos, idade gestacional =37 e <42 semanas; sem parto vaginal anterior; parto
espontâneo de feto único, vivo e em apresentação cefálica, com episiotomia médio-lateral direita;
ausência de processo infeccioso, hemorroidas, hematomas ou varizes na região vulvoperineal; não ter
realizado preparo da região perineal na gravidez; não ter feito uso de drogas fotossensibilizantes e sem
intercorrências clínicas ou obstétricas. Foram excluídas do estudo mulheres que utilizaram qualquer
produto diferente de água e sabão na região vulvoperineal. A intervenção com o laser consistiu em três
irradiações (primeira: de 6 a 10 horas após o parto, segunda: 20 a 24 horas e terceira: 40 a 48 horas
após a primeira aplicação), com laser diodo infravermelho, meio ativo semicondutor Gallium-AluminumArsenide (GaAIAs), tamanho do spot de 0,04 cm2 , densidade de energia de 5J/cm2, potência de 20 mW,
duração da irradiação de 10 segundos por ponto. Em cada sessão, a episiotomia foi irradiada em nove
pontos diferentes, com 0,2J por ponto e energia total de 1,8J por sessão. Na simulação da irradiação, a
ponteira que emite o laser vermelho foi modificada pelo próprio fabricante, que substituiu o laser por uma
luz guia. Em ambos os grupos, a cicatrização perineal foi avaliada em quatro momentos: antes das três
irradiações e 7 a 10 dias após a alta hospitalar, por meio da escala Redness Edema Echymosis
Discharge Aproximation (REEDA). A avaliação da dor perineal foi feita em sete ocasiões: antes e após as
três irradiações e 7 a 10 dias, após a alta hospitalar pelo questionamento de presença ou ausência de dor
e pela escala numérica de 0 a 10. A coleta de dados foi realizada entre junho e outubro de 2011.
Resultados: Foram randomizadas 54 mulheres (29 no grupo experimental e 25 no grupo controle). Houve
perda de seguimento de 11 mulheres na última avaliação (7 a 10 dias). Os grupos foram semelhantes
quanto às variáveis: idade materna em anos completos; Índice de Massa Corporal; idade gestacional;
peso do recém-nascido em gramas; Apgar de 1º, 5º e 10º minutos; perímetro cefálico em centímetros;
extensão da episiotomia em centímetros; número de gestações, partos e abortos; cor; escolaridade;
profissão; estado marital; presença de acompanhante; número de doses analgésicas e intervalo entre a
ingestão do analgésico e a avaliação. A anestesia raquidiana foi usada com maior frequência no grupo
controle (p=0,043). Quanto à cicatrização, os grupos não diferiram na escala REEDA em nenhuma das
avaliações. Quanto às médias de dor perineal, os grupos diferiram nas seguintes ocasiões: o
experimental apresentou maiores médias de dor na avaliação antes (grupo experimental 4,5; grupo
controle 2,0; p=0,002), após a primeira irradiação (grupo experimental 4,1; grupo controle 2,0; p=0,008), e
após a terceira irradiação (grupo experimental 1,5; grupo controle 0,6; p=0,019). Quanto à presença de
dor, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos nos distintos momentos de
avaliação. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos entre a redução
média de dor antes e após a irradiação laser, tanto em porcentagem quanto em relação a uma melhora
<30% e =30%, nos três momentos em que a intervenção foi realizada. O procedimento foi considerado
muito bom por 44,4% das mulheres, bom por 53,4% delas e ruim por 2,2% delas; 95,6% delas referiram o
fariam novamente. Conclusão: O uso de LBI não teve efeito na cicatrização ou na frequência e na
magnitude da dor perineal em mulheres com episiotomia, após o parto vaginal espontâneo.
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Palavras-chave: Ensaio clínico, Episiotomia, Parto, Períneo, Terapia a laser.

Abstract: Introduction: An episiotomy is a surgical widening of the perineum largely used in the childbirth,
despite the fact that its routine use has not been justified by scientific evidence. It is associated with pain
and discomfort in the postpartum period. The Low-Level Laser Therapy (LLLT) has been pointed out in the
literature as a promising technology for the treatment of wounds. It has the effects of reducing pain and
inflammation and healing stimulation. Objective: Evaluate the effects of low intensity laser therapy in the
healing of the perineal region and in the frequency and magnitude of perineal pain, after right mediolateral
episiotomy. Method: Parallel, triple blind randomized clinical trial, with a sample of 54 mothers who were
divided into experimental (received laser irradiation) and control group (received simulated radiation).
Postpartum women were included in the study from 6 to 10 hours after birth in the Rooming-in Unit of the
Hospital of the University of São Paulo. Inclusion criteria were: age 18 years, gestational age 37 and <42
weeks, no previous vaginal delivery, to have a spontaneous delivery of a singleton fetus in cephalic
presentation with right mediolateral episiotomy, absence of infection, hemorrhoids, bruises or varicose
veins in the vulvoperineal region; no perineum preparation during pregnancy, no use of photosensitizing
drugs and no clinical or obstetric complications. We excluded women who had used any product other
than soap and water in the vulvoperineal region. The LLLT intervention consisted of three irradiations
(first: from 6 to 10 hours after birth, second: from 20 to 24 hours after birth and third one from 40 to 48
hours after the first application), using infrared diode laser, with a semiconductor active medium
Aluminum-Gallium-arsenide (GaAlAs), a size spot of 0.04 cm, 2 5J/cm2 energy density, power of 20 mW,
and length of irradiation of 10 seconds per point. In each session, the episiotomy was irradiated in nine
different points, with a total of 0.2 J per point and a total energy of 1.8 J per session. To simulate the
irradiation, the tip that emits the red laser was modified by the manufacturer, who replaced the infrared
laser by a guiding light in the same pen that emits the laser. In both groups, the perineal wound healing
was assessed at four time moments: before the three irradiations and from 7 to 10 days after hospital
discharge, through the scale Echymosis Discharge Aproximation Redness Edema (REEDA). The perineal
pain was assessed in seven occasions: before and after the three sessions of irradiation and in one
occasion from 7-10 days after birth, using numerical scale from 0 to 10 and questioning the woman on the
presence or absence of pain. Data collection was carried out between June and October 2011. Results:
We randomized 54 women (29 in the experimental group and 25 in the control group). Eleven women
were lost in the follow-up, in the last evaluation (7-10 days). Both groups were similar with regard to the
variables: maternal age in years, body mass index, gestational age, weight of the newborn in grams;
Apgar score at 1, 5 and 10 minutes and head circumference in centimeters; episiotomy length in
centimeters, number of pregnancies, births and miscarriages, skin color, education, profession, marital
status, presence of caregiver, the number of analgesic doses and interval between the intake of
analgesics and evaluation. The spinal anesthesia was more frequently used in the control group (p =
0.043). Regarding the healing, the groups did not differ in any assessments of the REEDA scale.
Regarding the means of perineal pain, the groups differed on the following occasions: the experimental
group had higher means of pain scores in the evaluation before (experimental group 4.5, control group
2.0, p = 0.002), and after the first irradiation (experimental group 4.1, control group 2.0, p = 0.008), and
after the third irradiation (experimental group 1.5, control group 0.6, p = 0.019). Regarding the presence of
pain, there was no statistically significant difference between groups in different stages of evaluation.
There was no statistically significant differences between the two groups, both regarding the mean
reduction of pain before and after laser irradiation in percentage and regarding an improvement <30% and
30% in the three moments when the intervention was performed. The procedure was evaluated as very
good by 44.4% of women, as good by 53.4% and as bad by 2.2% of them; 95.6% of women who had the
procedure reported that would have it again. Conclusion: The use of LLLT had no effect on wound healing
or in the frequency and magnitude of perineal pain in women with episiotomies after spontaneous vaginal
delivery, with the dosage and number of sessions used in this study.
Key words: Delivery, Episiotomy, Clinical Trial, Laser therapy, Perineum.
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ARAÚJO, Mara Nogueira. Conflitos Éticos de Enfermeiros no processo de doação de órgãos e
tecidos para transplante. 2012. p. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Massarollo, Maria Cristina Komatsu Braga
Resumo: Esta pesquisa teve por objetivos conhecer a percepção de enfermeiros sobre conflitos éticos
no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante, como são tomadas as decisões e o que é
levado em consideração para a tomada de decisão frente a conflitos éticos. Foi realizado um estudo
exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa, sendo utilizada a análise de conteúdo proposta por
Bardin. Foram realizadas onze entrevistas com enfermeiros que prestaram assistência a potenciais
doadores na prática profissional, há pelo menos um ano, lotados nas seguintes unidades: UTI adulto e
pediátrica, Pronto socorro, Centro cirúrgico, Unidades de internação e na Comissão Intra Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Após a análise emergiram cinco categorias: 1.
Dificuldade em aceitar a morte encefálica; 2. Não aceitação da equipe multiprofissional de desconectar o
ventilador mecânico do paciente em morte encefálica não doador de órgãos; 3. Dificuldades da equipe
multiprofissional durante o processo de doação de órgãos; 4. Situações que podem interferir no processo
de doação de órgãos e 5. Tomada de decisão frente a conflitos éticos no processo de doação de
órgãos. Os resultados mostraram que os enfermeiros identificam conflitos éticos no processo de doação
de órgãos, gerados por diversos fatores como: a dificuldade em aceitar a morte encefálica como morte do
individuo, a resistência em aceitar a suspensão do suporte terapêutico no paciente em morte encefálica,
a falta de conhecimento e comprometimento durante o processo de doação, o descaso e assistência
inadequada ao potencial doador de órgãos, a dificuldade com a alocação de recursos humanos e
materiais incluindo a liberação de leitos de UTI para o potencial doador; as crenças religiosas e as falhas
de comunicação. Além disso, para tomar decisão frente aos conflitos éticos, eles levam em conta o
princípio da beneficência, o dever legal e, principalmente, o diálogo com os colegas. Assim, ficou
evidenciado que o processo de doação de órgãos está permeado por conflitos éticos, demonstrando uma
necessidade de reflexão e discussão sobre o tema, incluindo as situações geradoras e as tomadas de
decisão frente aos conflitos éticos.
Palavras-chave: conflitos éticos, Doação de órgãos, Enfermagem, tomada de decisão.

Abstract: This research aimed to know the perception of nurses on ethical conflicts in the process of
donating organs and tissue for transplantation, as decisions are made and what is taken into account in
decision-making in the face of ethical conflicts. We conducted an exploratory, descriptive and qualitative
approach, using the content analysis proposed by Bardin. Eleven interviews were conducted with nurses
who provided assistance to potential donors in professional practice for at least one year, allocated in the
following units: adult and pediatric ICU, First Aid, surgical center, inpatient units and the Commission Intra
Hospital Organ Donation and Tissues for Transplantation. After analyzing five categories: 1. Difficulty
accepting brain death, 2. Non-acceptance of the multidisciplinary team to disconnect the ventilator
patient's brain-dead organ donor is not 3. Difficulties of the multidisciplinary team during the process of
organ donation 4. Situations that may affect the process of organ donation and 5. Decision making in the
face of ethical conflicts in the process of organ donation. The results showed that nurses identify ethical
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conflicts in the process of organ donation, generated by several factors: the difficulty in accepting brain
death as death of the individual, the resistance to accept the suspension of therapeutic support in brain
death, the lack of knowledge and commitment during the donation process, neglect and inadequate care
of the potential organ donor, the difficulty with the allocation of human and material resources including
the release of ICU beds for the potential donor, religious beliefs and failures communication. Moreover, to
make decisions in the ethical conflicts, they take into account the principle of beneficence, the legal duty,
and especially the dialogue with colleagues. Thus, it became evident that the process of organ donation is
permeated by ethical conflicts, demonstrating a need for reflection and discussion on the topic, including
generating situations and decision making in the face of ethical conflicts.
Key words: Organ donation, Ethical conflicts, Decision- making, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012145102/publico/ME_Mara_Nogueira.pdf
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RATIER, Ana Paula Pelegrini. Qualidade de vida de trabalhadores de Enfermagem com distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho. 2012. p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Felli, Vanda Elisa Andres
Resumo: Esse estudo teve como objetivo apreender a qualidade de vida (QV) de trabalhadores de
enfermagem acometidos por Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e construir
possíveis estratégias para a melhoria da mesma. Investigamos a QV em trabalhadores de Enfermagem
com DORT em membros superiores de um Hospital Universitário. O estudo, de caráter exploratóriodescritivo e abordagem qualitativa, foi desenvolvido tendo como população os trabalhadores de
enfermagem de um hospital público universitário, constituindo 11 mulheres e dois homens, portadores de
DORT em membros superiores, representantes de todas as categorias de enfermagem e de diversas
unidades assistenciais. A coleta de dados foi realizada através de entrevista individual e grupo focal.
Após aprovação do projeto em Comitê de Ética, a coleta de dados foi iniciada através das entrevistas
com os sujeitos eleitos. Foram realizadas, também, cinco sessões de grupo focal, no período de
novembro a dezembro de 2011. Os resultados de caracterização mostram que a média de tempo de
trabalho nesta instituição é de 19 anos, denotando extensa exposição a cargas fisiológicas; sete
trabalhadores realizam, concomitantemente ao trabalho remunerado, afazeres domésticos integralmente
e cinco deles parcialmente; as atividades de lazer são apenas ocasionais; a maioria dos sintomas referese a quadros dolorosos em ombros, o que acaba prejudicando também a realização de atividades
básicas e cotidianas. Após o tratamento dos dados de caracterização, as falas foram submetidas à
análise de conteúdo e permitiram apreender quatro categorias: existindo com dor, QV é não ter
limitações, meu trabalho influenciando na minha QV e cuidando e sendo cuidado. Na primeira categoria,
os relatos revelam a influência da dor na constituição do sujeito, em suas expectativas e sua relação com
o quadro emocional. Com relação à qualidade de vida, evidenciamos que esta encontra-se prejudicada
pela co-existência de dois aspectos, mencionados na segunda e terceira categorias: dor e consequentes
limitações e inadequações na organização e processo de trabalho, sendo mencionados alguns fatores
desfavoráveis do cotidiano laboral: excesso
de tempo no local de trabalho, inadequação de
equipamentos e organização e processos de trabalho inapropriados. Dessa forma, as falas dialogam com
as definições de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, sendo essas
indissociáveis do conceito de QV para esses trabalhadores, já que as percepções do valor atribuído à
vida estão sob influência da dor e que inadequações no processo de trabalho alteram significativamente a
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QV. Na última categoria, verificou-se satisfação com o processo grupal, com crescente conscientização e
mudanças no cuidado a si. Em especial, foram despertadas ações cruciais para controle de quadros
crônicos de DORT: a atenção a si e às combinações de fatores pessoais, físicos, sociais e emocionais.
Também foram observados o meio, com seus riscos e benefícios e simples estratégias de saúde,
apreendidas e construídas coletivamente. Construiu-se, junto aos trabalhadores, um programa educativo
onde foram oferecidas novas perspectivas para amenização de sintomas, bem como modificações
comportamentais relacionadas a componentes posturais e ambientais, indo ao encontro de um dos
princípios de Promoção da Saúde e abordando um dos pilares da QV para esse grupo. Conclui-se que a
QV desses trabalhadores está intimamente relacionada à dor e ao trabalho. Compreendeu-se que há a
necessidade de combinação de estratégias mutissetoriais, com responsabilização dos próprios indivíduos
e existência de ações coletivas do sistema de saúde e da comunidade.
Palavras-chave: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, Enfermagem, Qualidade de
vida, Saúde do trabalhador.

Abstract: This study aimed to capture the quality of life (QoL) of nursing workers affected by Work
Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) and build strategies for its improvement. We investigated
the QoL of nursing workers with upper limb disorders in a University Hospital. The study is exploratory and
descriptive with qualitative approach and was developed with the nursing staff of a public hospital,
constituted of 11 women and two men suffering from disorders in the upper limbs, representatives of all
categories of nursing and several units. Data collection was conducted through individual interviews and
focus groups. After project approval by the Ethics Committee, data collection began with interviews with
the chosen subjects. Five focus group sessions were also carried out, from November to December in
2011. The sociodemographic results show that the average working time in this institution is 19 years,
indicating extensive exposure to physiological loads; seven workers perform, concurrently with paid work,
full housework and five of them partial; leisure activities are only occasional and the majority of symptoms
refers to painful shoulders, which ultimately jeopardize the performance of basic activities of daily living.
After treatment of the sociodemographic data, the reports were subjected to content analysis which raised
four categories: existing with pain, QoL is having no limitations , my job influencing on my QoL and caring
and being cared for. In the first category, the reports reveal the influence of pain in the constitution of the
subject, their expectations and its relationship with the emotional picture. Regarding the quality of life, we
found that it is hampered by the co-existence of two aspects mentioned in the second and third
categories: pain and its resulting limitations and inadequacies in the work organization and process, and
some unfavorable factors of daily work mentioned were: too much time at work, inappropriate equipment
and improper work organization and processes. Thus, the speeches match with the definitions of Quality
of Working Life and Health-Related Quality of Life, these being inseparable from the concept of QoL for
these workers, since the perceptions of the value attributed to life are under the influence of pain and that
inadequacies in the work process significantly alter QoL. In the latter category, there was satisfaction with
the group process, with enhanced awareness and changes in their care. In particular, workers were
sensitized to crucial ways to control chronic conditions of WMSDs: attention to themselves and to
combinations of personal, physical, social and emotional aspects. Increased attention with the
environment also happened, with recognition of its risks and benefits and the use of simple health
strategies, learned and built collectively. It was built, along with the workers, an educational program
where they were offered new prospects for alleviation of symptoms, as well as behavioral changes related
to postural and environmental components, meeting one of the principles of Health Promotion and
addressing one of the concepts of QoL for this group. In conclusion, QoL of these workers is closely
related to pain and work. It was understood that there is a need for multiple combination of strategies, with
accountability of the individuals themselves and the existence of collective actions of the health system
and community.
Key words: Nursing, Quality of life, Work-related Musculoskeletal Disorders.
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Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Fernandes, Maria de Fátima Prado
Resumo: O trabalho do professor no processo de avaliação tem mostrado o quanto essa atividade é
motivadora e ao mesmo tempo desafiante. As escolas apresentam diferentes modos de olhar para as
práticas da avaliação, que se encontram agregadas a sua cultura, aos planos de ensino e as experiências
de cada professor, e ao mesmo tempo de todos nelas envolvidos. Este estudo buscou conhecer e
compreender o sentido da avaliação para o enfermeiro professor de curso técnico de nível médio em
Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como referencial teórico e metodológico a
abordagem da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Para desenvolver este estudo foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com doze enfermeiros professores que vivenciaram a avaliação em curso
técnico de nível médio em Enfermagem. A análise dos discursos conduziu à construção de categorias
concretas que expressam os motivos porque e os motivos para da ação social. As categorias foram:
relação entre ensino, professor e aluno; relação teoria e prática; modos de avaliar e subjetividade no
processo de avaliação; profissionalização, qualificando o olhar da avaliação e o compromisso com a
autoavaliação. Esta análise possibilitou identificar o tipo vivido “enfermeiro professor que vivencia em seu
cotidiano escolar a avaliação do aluno no contexto da formação do técnico de enfermagem”, constituído
por sentir-se preocupado com a forma de como a escola vem avaliando o aluno; socializar com os seus
pares as angústias acerca da avaliação e trocar experiências positivas; buscar espaços de diálogos com
liberdade de expressão e maior acolhimento em seu trabalho escolar e avaliar o próprio trabalho
representado por meio de suas vivências no mundo vivido da avaliação. Este estudo desvelou que há um
forte chamado para que a avaliação seja positiva para aluno e professor; e ainda enquanto professor fazse necessário refletir sobre avaliação como processo e não somente como resultado. Os professores
enfocaram que ter consciência da importância de uma avaliação formativa, integrada com base nos
pressupostos metodológicos dialéticos dá sentido ao desenvolvimento de suas práticas educativas.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Educação, Enfermagem, Ensino, Pesquisa qualitativa.

Abstract: The teacher’s task in the evaluation process has shown how much this activity is motivating and
at the same time challenging. Schools present different ways of looking at evaluation practices, which are
found to be linked to their culture, their teaching plans and the experiences from each teacher, and at the
same time, all of those involved in them. This study sought to know and understand the meaning of
evaluation for a nursing teacher of a nursing professional high school course. It’s a qualitative research
that used as theoretical and methodological referential the Social Phenomenology approach by Alfred
Schütz. For developing this study, semi- tructured interviews with twelve nursing teachers who faced the
evaluation of a nursing professional high school course were made. Discourse analysis led to build
concrete categories that expressed the reasons why and the reasons for social action. The categories
were: relationship among teaching, teacher and student; theory and practice relationship; ways of
evaluating and subjectivity in the evaluation process; professionalization; qualifying the evaluation view
and the compromise with self-evaluation. This analysis made it possible to identify the living kind “nursing
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teacher who lives in his or her school routine the student’s evaluation in the context of forming the nursing
technician”, as it embraces the feeling of concerning by the way schools have evaluated students;
socializing with their peers the distress of evaluating and sharing positive experiences; searching for
chances of dialogues with freedom of speech and greater welcoming in their school work and evaluating
the work itself represented by their living experiences in a world full of evaluation. This study revealed that
there is a great need of evaluation to be positive for both the student and the teacher. And also as a
teacher, it’s necessary to reflect on evaluation as a process and not just as a result. Teachers focused
that, by having awareness of a formation evaluation, integrated with basis on the dialectic methodological
assumptions, makes sense to the development of their educational practices.
Key words: Nursing, Education, Teaching, Education, Teaching.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012153315/publico/ME_Elaine_Marques.pdf

Nº de Classificação: 17726
TEIXEIRA, Renata Valeria Longo. O retorno financeiro das atividades realizadas pela enfermagem
em uma unidade de terapia intensiva. 2012. p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Castilho , Valéria
Resumo: O enfermeiro tem sido cada vez mais requisitado para envolver-se nas decisões financeiras
nas organizações de saúde. Sua participação no gerenciamento dos custos associado à assistência de
enfermagem é importante para conhecer o quanto a enfermagem contribui para o faturamento de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ao faturamento de um hospital e evidenciar, financeiramente, a
relevância do trabalho desse profissional. No entanto, a literatura brasileira carece de estudos nesse
aspecto. O objetivo deste estudo foi levantar o valor do faturamento gerado pelos procedimentos de
enfermagem, mediante as prescrições médica e de enfermagem, identificar as atividades de enfermagem
que são realizadas, mas não recebem pagamento pelas operadoras de saúde e estimar a perda
monetária do hospital pela não taxação das atividades de enfermagem, em uma. Tratou-se de um estudo
de caso exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido na UTI
Cardiológica de um hospital geral filantrópico, com 319 leitos, na cidade de São Paulo. A amostra total
calculada para 3 meses foi de 168 pacientes. O faturamento médio gerado pelas prescrições de
enfermagem e médica foi de R$ 773,98, e R$ 333,06 corresponderam à prescrição de enfermagem e R$
440,92, à prescrição médica. Em relação ao valor gerado pela prescrição de enfermagem (R$333,06), R$
261,67 corresponderam ao pagamento de materiais de consumo e R$ 71,39, ao pagamento de taxas. Em
relação ao valor gerado pela prescrição médica (R$ 440,92), R$ 322,51 corresponderam ao pagamento
de materiais de consumo e R$ 118,41, ao pagamento de taxas. Os procedimentos da prescrição de
enfermagem que mais contribuíram para o faturamento foram a troca de filtro bacteriano (R$ 10.342,80),
a realização de punção venosa (R$ 8.062,99), o curativo de ferida operatória (R$ 5.315,26) e o curativo
de traqueostomia (R$ 4.762,42). Os procedimentos provenientes da prescrição médica que mais geraram
faturamento foram a realização de glicemia capilar (R$ 21.602,06), passagem de pressão arterial invasiva
(R$ 14.220,56) e a passagem de sonda gástrica/enteral (R$ 20.239,00). A perda média estimada foi de
R$ 480,65 por paciente da amostra. A estimativa média de perda para a amostra estudada foi de R$
81.263,65. A projeção de perda média de faturamento, para o período dos 3 meses do estudo, para a
amostra selecionada, foi de R$ 153.391,15. A extrapolação da estimativa de perda média para o período
de um ano, para a amostra selecionada, foi de R$ 613.564,60. Do faturamento total da amostra
selecionada, as atividades de enfermagem contribuíram com 1,7% do faturamento, e 0,65%
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corresponderam aos procedimentos executados mediante a prescrição de enfermagem e 1,05%, aos
procedimentos provenientes da prescrição médica.
Palavras-chave: Auditoria em enfermagem, Custo e análise de custo, Custos hospitalares, Faturamento,
Serviços de enfermagem.

Abstract: Nurses have increasingly been asked to participate in financial decisions in healthcare
organizations. Their participation in managing the costs of nursing care is important to know how nursing
contributes to the turnover of an ICU and hospital billing, and, it shows, financially, the relevance of the
work of these professionals. However, Brazilian literature lacks studies in this regard. The objective of this
study was to raise the value of the revenue generated by nursing procedures by the medical and nursing
requirements, to identify nursing activities that are performed but not paid by health insurance companies
and to estimate the monetary loss of the hospital for not taxing nursing activities in an intensive care unit
(ICU). It was an occurrence study, exploratory, descriptive in a quantitative approach. The study was
conducted in the Cardiology ICU of a philantropic general hospital, with 319 beds in the city of Sao Paulo.
The total sample calculated for three months was 168 patients. The sources of information were the
medical and account ing records of selected patients. The average revenue generated by medical and
nursing prescriptions was R$ 773,98 which R$ 333,06 corresponded to the nursing prescription and R$
440,92, the medical one. In relation to the value generated by the nursing prescription (R$ 333,06), R$
261,67 corresponded to the payment of consumables and R$ 71,39 to fees. For the value generated by
the prescription (R$ 440,92), R $ 322,51 corresponded to the payment of consumables and R$ 118,41,
the payment of fees. The procedures of nursing prescription which most contributed to revenue were the
exchange of bacteria filter (R$ 10.342,80), performing venipuncture (R$ 8.062,99), the surgical wound
dressing (R$ 5,315.26) and tracheostomy dressing (R$ 4.762,42). The procedures from prescription which
most generated revenues were performing capi llary blood glucose (R$ 21.602,06), passage of invasive
blood pressure (R$ 14.220,56) and passage of nasogastric tube / enteral (R$ 20.239,00). The average
loss was estimated at R$ 480,65 per patient sample. The average estimate of loss for the sample studied
was R$ 81.263,65. The projected average loss of revenue for the period of three months of the study, for
the sample selected, was R$ 153.391,15. The extrapolation of the estimated average loss for the period of
one year, for the selected sample, was R$ 613.564,60. From the total revenue of the selected sample,
nursing activities accounted for 1.7% of revenues, and 0.65% corresponded to the procedures performed
by nursing prescription and 1.05% corresponded to the procedures from the doctor’s prescription.
Key words: Nursing services, Cost and cost analysis, Hospital costs, Audit in nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012160114/publico/Renata_Valeria_DISSERTACAO_CORRIGIDA.pdf
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CRUZ, Carla Weidle Marques. Construção de instrumento de medida do tempo de trabalho da
enfermagem em centro de diagnóstico por imagem. 2012. p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Gaidzinski, Raquel Rapone
Resumo: O objetivo deste estudo foi construir um instrumento para medir o tempo despendido pela
equipe de enfermagem em intervenções realizadas nos setores de Tomografia Computadorizada,
Ressonância Nuclear Magnética, Ultrassonografia, Mamografia e Radiologia Convencional em Centros
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de Diagnóstico por Imagem. Trata-se de estudo de abordagem quantitativa, observacional, transversal e
descritivo, realizado em um CDI de um Hospital privado, localizado na cidade de São Paulo. Os dados
foram coletados, de outubro a novembro de 2011, e organizados seguindo as etapas: (1) identificação
das atividades de enfermagem nos cinco setores por meio de levantamento em revisão bibliográfica e
observação em campo; (2) mapeamento das atividades identificadas em intervenções de enfermagem,
conforme a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC); (3) validação das intervenções de
enfermagem em uma oficina de trabalho por meio da validação de conteúdo; (4) teste piloto do
instrumento de medida da distribuição do tempo dos profissionais de enfermagem em CDI por meio da
técnica de amostragem do trabalho, em intervalos de 10 minutos. Participaram da observação em campo
e do teste piloto 17 profissionais de enfermagem. Foram relacionadas, por meio de revisão bibliográfica e
observação direta, 126 atividades de enfermagem. Após o mapeamento cruzado, 54 intervenções de
enfermagem corresponderam a 126 atividades. Como resultado da oficina de trabalho, os sete juízes
participantes reduziram o número de intervenções para 32 e de atividades para 92. A intervenção
Reunião Administrativa foi criada, pois não há intervenção na NIC que corresponda à atividade “Participar
de reuniões”. As 92 atividades de enfermagem do instrumento corresponderam a 32 intervenções, 15
classes e sete domínios da NIC. As principais intervenções observadas nos cinco setores foram, em
ordem de frequência: Assistência em Exames, Documentação, Gerenciamento de Caso,
Acompanhamento por telefone, Cuidados na admissão e Troca de informações sobre cuidados de saúde.
O instrumento mostrou-se adequado à realidade assistencial da equipe de enfermagem no CDI estudado.
Com esta pesquisa, foi possível propor um instrumento de intervenções, fundamentado na NIC, para se
obter a distribuição do tempo despendido pela equipe de enfermagem em cada intervenção nos setores
de Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Mamografia e Radiologia Convencional.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Equipe de enfermagem, serviço hospitalar de radiologia.

Abstract: The purpose of this study was to build an instrument that could measure the time spent in
nursing interventions performed in the CT, MRI, Ultrasound, Mammography and X-ray sectors of a
radiology department. This was an observational, transversal and descriptive study with a quantitative
approach. The survey was conducted in a private Radiology Service located in São Paulo, Brazil. The
data was collected from October to November, 2011. The steps of the study were: (1) identification of
nursing activities in each sector by direct observation and literature review; (2) cross-mapping with the NIC
taxonomy; (3) face validation of interventions by nurses and technical specialists in radiology and in the
use of NIC; (4) pilot testing of the instrument by using work sampling technique, in 10 minutes intervals.
Seventeen nursing professionals participated in the observational and pilot testing steps of the study. 126
nursing activities were identified, based on literature review and direct observation. After the crossmapping technique, 54 nursing interventions corresponded to the 126 activities. As a result of the
workshop technique, the seven judges reduced the number of interventions to 32 and the activities to 92.
The 92 nursing activities corresponded to 32 nursing interventions, 15 classes and 7 domains of the NIC.
The most frequent interventions were: Examination Assistance, Documentation, Case Management,
Telephone Follow-up, Admission Care and Health Care Information Exchange. The instrument was shown
to be appropriated to the nursing staff reality in the Radiology Center where the study was conducted. As
a result of this study, it seemed possible to propose an instrument capable of assessing the workload and
information relevant to staffing, by measuring the distribution of time spent by nursing staff interventions in
CT, MRI, Ultrasound, Mammography and X-ray sectors.
Key words: Hospital radiology department, Nursing team, Workload.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-21082012155557/publico/ME_Carla_Weidel_Marques.pdf
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Nº de Classificação: 17729
PANAINO, Edina Ferreira. Representações cotidianas sobre o início do uso de cigarro em
diferentes grupos sociais. 2012. p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Soares, Cássia Baldini
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar os contextos de início do consumo do cigarro em
diferentes grupos sociais, a partir das representações cotidianas em torno do ato de fumar. Partiu-se
dos referenciais teóricos do campo da Saúde Coletiva, que compreende a droga como mercadoria, cujo
consumo relaciona-se aos diferentes desgastes inerentes às formas de reprodução social dos grupos
sociais. Para apreender o objeto, cinco grupos sociais foram identificados no município de Santo André:
população em situação de rua, trabalhadores do programa Geração de Trabalho de Interesse Social,
estudantes de cursos profissionalizantes oferecidos pela prefeitura de Santo André e dos cursos de
Educação para Jovens e Adultos, alunos de curso universitário que apresentam condições estáveis de
reprodução social, apresentando situação de trabalho e vida confortáveis e alunos de curso superior com
maior estabilidade no trabalho e na vida. Foram utilizados dois instrumentos, um questionário com
questões fechadas sobre as condições de reprodução social de cada grupo, e um roteiro de grupo focal
mediado
por questões abertas, para promover a discussão sobre os contextos de início de uso.
Seguindo-se as diretrizes de análise das representações cotidianas, a análise dos dados permitiu
contextualizar como cada grupo representa o início do consumo do cigarro, além disso, também foram
analisadas as representações comuns aos grupos. Os resultados mostram a existência de
representações cotidianas comuns a todos os grupos, mas com nuances particulares, de acordo com o
meio social em que os grupos estão inseridos. Algumas representações são preponderantes ou
particulares de alguns grupos. A investigação mostra que muitos são os contextos de início de consumo
do cigarro, e que compreendê-los pode facilitar o desenvolvimento de ações educativas direcionadas aos
diferentes grupos sociais. A posição dos grupos na divisão social do trabalho pode limitar as
possibilidades de apreensão das implicações do consumo do cigarro e as possibilidades concretas de
promover mudanças.
Palavras-chave: Classe social, Juventude, Saúde pública, Tabaco.

Abstract: This study aims to analyze the context of initiation of cigarette consumption in different social
groups, from the everyday representations about smoking. It started from the theoretical framework of the
field of Collective Health, which understands drug as a commodity whose consumption is related to
damages that are inherent in the different forms of social reproduction of social groups. To grasp the
object, five social groups were identified in the municipality of Santo André: 1) homeless people, 2)
workers of the social program of the municipality - Geração de Trabalho de Interesse Social-,3) students
of professional courses offered by the city of Santo André and of educational courses especial for young
people and adults that lost regular school, 4) college students who have stable conditions of social
reproduction, with work and life situations comfortable and 5) college students with greater stability in work
and life studying in expensive university Two instruments were used, a questionnaire with closed
questions about the conditions of social reproduction of each group, and a focus group mediated by
open-ended questions to promote discussion about the contexts of initiation. Following the guidelines for
analyses of everyday representations, it was possible to understand how each group represents the
beginning of the consumption of tobacco. It was also analyzed the common representations across the
groups. The results show the existence of everyday representations common to all groups, but with
particular nuances, according to the social environment in which groups are embedded. Some
representations are prevalent in specific groups. Research shows that there are many contexts of initiation
of cigarette consumption, and that understanding them can facilitate the development of educational
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actions directed to different social groups. The position of groups in the social division of labor can limit the
possibilities for understanding the implications of cigarette consumption and the real opportunities to
promote change.
Key words: Social Class, Tobacco, Social Class, Youth.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11072012231753/publico/PANAINO.pdf
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ALMEIDA, Rita Tereza de. Comunicação do idoso e equipe de saúde da família no município de
Porto Feliz - SP: acesso à integralidade?. 2012. p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: Este estudo, teve como objetivo, verificar as formas de comunicação utilizadas nas Unidades
Básicas de Saúde para o atendimento aos idosos e suas consequências no controle da saúde. Buscouse através da pesquisa qualitativa, apreender como ocorria a comunicação, entre esta população e os
profissionais de saúde em quatro Unidades Básicas de Saúde do município de Porto Feliz-SP, que atuam
com equipes da Estratégia Saúde da Família. Foram realizadas 20 entrevistas com idosos de ambos os
sexos, sendo 14 idosos, do sexo feminino e com idade entre 60 a 69 anos, 11 idosos. Chama a atenção
que os idosos participantes da pesquisa na faixa etária entre 70 à 79 anos de idade, tenham um número
maior de homens: 5 homens e 3 mulheres. Na faixa etária de 80 à 89 anos apenas uma mulher e nenhum
homem. Os idosos entrevistados apresentaram baixo grau de escolaridade. Quanto às formas de
comunicação utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, pudemos apreender através das observações e
dos discursos dos idosos, duas categorias centrais de análise classificados em: comunicação assertiva e
comunicação bloqueada, das quais emergiram duas unidades temáticas: elemento verbal e elemento não
verbal. Na unidade temática, elemento verbal da comunicação assertiva, emergiram as seguintes
unidades de registro: tonalidade da voz, reciprocidade de intenção e tecnologia. Na unidade temática,
elemento não verbal, emergiram as seguintes unidades de registro: gestual, escuta e olhar. Quanto à
comunicação bloqueada, foi desvelado na unidade temática elemento verbal, as seguintes unidades de
registro: barreira psicossocial e rotinas de agendamento; na unidade temática elemento não verbal, as
seguintes unidades de registro: barreira física, ausência da escuta e gestual. Neste estudo, a
subjetividade que envolve o processo de comunicação, a cultura local e os fatores psicossociais
revelaram aspectos positivos e negativos, sentimentos de satisfação e insatisfação vivenciados pelos
idosos. Estes aspectos apreendidos nas formas de comunicação utilizadas pelas Unidades Básicas de
Saúde do município de Porto Feliz-SP, mostraram não trazer consequências totalmente prejudiciais ao
controle da saúde dos idosos, porém os aspectos negativos devem ser evitados, objetivando maior
facilidade e agilidade no atendimento ao idoso. A conscientização da equipe de saúde sobre a
importância da comunicação em saúde, através do aprimoramento constante, fortalece e permite a
criação de tecnologia inovadora para o atendimento em saúde, favorecendo ao controle da saúde dos
idosos, sua eficácia e consequentemente melhor qualidade de vida para esta população.
Palavras-chave: Comunicação, Idoso, Saúde da família.

Abstract: The present study aimed to verify the forms of communication used in Basic Health Units for
elderly care and its consequences in health management. The intention of using qualitative research was
to learn how the communication among this population and health professionals occurred in four of the
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Basic Health Units of the city of Porto Feliz, São Paulo, by working with teams from the Family Health
Strategy. Twenty interviews were conducted with elderly of both genders, the majority of which (14) were
female. 11 elderly aged between 60-69 years old were interviewed. The fact that men outnumbered
women by 5 to 3 in participants aged between 70 and 79 years old must be emphasized. At the age of 80
to 89 years old there was only one woman and no men. The elderly interviewed presented low educational
level. In regard to forms of communication used in Basic Health Units, two central categories of analysis
were observed through comments and speeches of the elderly, classified as: assertive communication
and blocked communication, from which emerged two thematic units: verbal and nonverbal elements. In
the thematic unit, verbal element of assertive communication emerged as the following recording units:
tone of voice, reciprocity of intention and technology. In the thematic unit, nonverbal element appeared as
the following recording units: gesture, listening and looking. As for blocked communication, the following
recording units were unveiled in the thematic unit for verbal element: psychosocial barrier and scheduling
routines. And for thematic unit for nonverbal element: physical barrier, lack of listening and gestures. In
this study, the subjectivity regarding the communication process, local culture and psychosocial factors
revealed positive and negative aspects, pleasant and unpleasant feelings experienced by the elderly.
These aspects learned through forms of communication of the Basic Health Units of Porto Feliz – SP did
not show to cause harmful consequences to control the elderly health, however, negative aspects should
be prevented in order to achieve a more prompt and agile attendance to the elderly. The health team
awareness about the importance of health communication, through constant improvement, strengthens
and promotes the creation of innovative technology for health attendance, enabling to control the elderly
health, its effectiveness and, consequently, a better quality of life for this population.
Key words: Communication, Elderly, Family Health.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012111812/publico/Rita_Tereza_Almeida.pdf
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ROCHA, Fernanda Mota. Validação da Escala de Atitudes frente ao Álcool, alcoolismo e ao
alcoolista para estudantes de enfermagem (EAFA-e). 2012. p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Cuidados Clínicos Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas
Orientador: Vargas, Divane de
Resumo: Trata-se este de um estudo exploratório de abordagem psicométrica que realizou a validação
de construto da Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (AEFAAA), entre
estudantes de enfermagem, e originou o instrumento EAFA-e. Para a coleta dos dados, aplicou se a
EAFAAA original, composta por 54 itens alocados em 2 fatores em uma amostra de 212 estudantes de
enfermagem de uma Universidade pública da cidade de São Paulo. A validação de construto foi realizada
por meio de análise fatorial exploratória e pela verificação da confiabilidade testada pelo alfa de
Crombach. Os resultados obtidos indicaram a permanência de 25 itens do total dos 54 que, inicialmente,
compunham a escala. Destes, 11 itens (44%) compõem o fator 1 “O alcoolista e o cuidado” e 14 itens
(56%) o fator 2 “A etiologia, as repercussões do alcoolismo e o relacionamento com o alcoolista”. A
confiabilidade observada na EAFA-e estimada pelo alfa de Combrach foi de 0,83 para a escala na
íntegra, 0,80 para o Fator 1 e 0,81 para o Fator 2, o que aponta que o instrumento apresenta índices
aceitáveis de consistência interna. Baseando-se nos parâmetros psicométricos evidenciados, conclui-se
que a EAFA-e é um instrumento útil e capaz de mensurar os principais grupos de atitudes (moral,
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doença, etiológico e profissional) entre estudantes de enfermagem frente ao álcool, ao alcoolismo e ao
alcoolista, com comprovada confiabilidade.
Palavras-chave: Alcool, Alcoolismo, Atitudes do pessoal de saúde, Estudantes de enfermagem,
Psicometria, Testes psicológicos.

Abstract: In this exploratory study with a psychometric approach, the construct validation of the Scale of
Attitudes towards Alcohol, Alcoholism and the Alcoholic (AEFAAA) was performed among nursing
students, resulting in the instrument EAFA-e. For data collection, the original EAFAAA, comprising 54
items allocated in 2 factors, was applied to a sample of 212 nursing students at a public university in São
Paulo City. Construct validation was determined through exploratory factor analysis and reliability, using
Cronbach’s alfa. The obtained results indicated that 25 of the original 54 items continued, 11 (44%) of
which in factor 1 “The alcoholic and care” and 14 (56%) in factor 2 “Etiology, repercussions of alcoholism
and relationship with the alcoholic”. The reliability observed in the EAFA-e, estimated through Cronbach’s
alfa, corresponded to 0.83 for the complete scale, 0.80 for Factor 1 and 0.81 for Factor 2, with acceptable
internal consistency levels. In conclusion, based on the psychometric parameters that were evidenced, the
EAFA-e is a useful instrument that can measure the main attitude groups (moral, disease, etiologic and
professional) among nursing students towards alcohol, alcoholism and the alcoholic, with proven
reliability.
Key words: Alcoholism, Nursing students, Alcohol, Psychometrics, Health staff attitudes, Psychological
tests
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012111200/publico/Fernanda_Mota_Rocha.pdf
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PALMEIRA, Jenifer dos Santos. As percepções de pais pela primeira vez na transição para a
paternidade. 2012. p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: A transição para a paternidade é um período na vida do homem que está imbuído de imensas
transformações. Durante esta fase ele pode experimentar diversas
situações que podem ter
consequências positivas ou negativas para a adaptação nesse novo papel. A realização deste estudo foi
impulsionada pelos questionamentos que permeiam a participação do pai diante da experiência de
nascimento do primeiro filho. Este estudo visou compreender as percepções de pais pela primeira vez
frente à transição para a paternidade e descrever os incidentes críticos relacionados à experiência de
transição para a paternidade do nascimento ao período pós-parto. Foi realizado estudo descritivo que
utilizou como referencial metodológico a técnica dos incidentes críticos. Foram realizadas entrevistas
com 10 homens, pais pela primeira vez que vivenciavam o período pós-parto em um município do
interior de São Paulo, tendo como foco suas percepções diante de transição para a paternidade. Os
resultados foram agrupados por categorias e
subcategorias que caracterizavam os períodos da
experiência dos pais: 1) Nascimento do bebê: acompanhar o parto e não acompanhar o parto; 2)
Período de Internação: momento da visita; permanência no hospital e interação com o bebê no hospital
e 3) Levar o bebê para casa: dificuldades com a amamentação, interação com o bebê, interação com a
esposa e interação com outros membros da família. Os incidentes negativos foram relatados em numero
maior do que os positivos e relacionaram-se às situações que envolveram obstáculos para participar do
parto e do período de hospitalização e insegurança para pegar e cuidar do bebê depois da alta. Os

159

incidentes positivos relacionaram-se à participação do pai no parto e às facilidades nas interações com
o bebê no hospital e em casa. A paternidade significa crescimento para o pai e a percepção de que
ocorre uma mudança como pessoa e na forma como encara a sua vida e a dos que dependem dele. Os
resultados deste estudo são evidências que apontam para as necessidades do pai no período que
envolve o nascimento do primeiro filho e suas implicações para a enfermagem. Apontam também para a
necessidade da inclusão do pai pelos serviços de saúde, organizando estratégias de intervenção voltadas
para o acolhimento e o apoio ao pai nas situações que envolvem o nascimento do filho, desde o prénatal ao período pós-parto.
Palavras-chave: Enfermagem, Família, Pai, Paternidade, Período pós-parto.

Abstract: The transition to fatherhood is a period in the life of a man that is imbued of huge
transformations. During this period, he can experience various situations that can bring about positive or
negative consequences for his adaptation in this new role. This study was driven by questions related to
father’s participation in the experience of birth of his first child. This research aimed to understand firsttime fathers’ perceptions concerning transition to fatherhood as well as to describe the critical incidents
related to this transition experience, from the birth to postpartum period. A descriptive study was realized
using as a methodological referential the critical incidents technique. Interviews were conducted with 10
men, first-time fathers that experienced the postpartum period in a city of Sao Paulo, focusing their
perceptions
in relation to fatherhood transition. The results were classified in categories and
subcategories that characterized periods of this experience by the fathers: 1) Baby’s birth: watch the
childbirth and not watch the childbirth. 2) Hospitalization period: moment of visiting; permanence in the
hospital and interaction with the baby in the hospital. 3) Taking baby home: difficulties with breastfeeding;
interaction with the baby; interaction with wife and interaction with other relatives. The negative incidents
were reported in larger number than the positive ones, and were related to the situations that involved
obstacles to take part in the childbirth and in the hospitalization period, as well as uncertainty to take care
of the baby after mother’s hospital discharge. The positive incidents were related to the father’s taking
part in the childbirth as well as to the ease of interactions with the baby in the hospital and at home.
Childbirth means growth for the father besides the perception that a changing occurs as a person and in
the way he faces his own life as well as the ones that belong to people that count on him. The outcomes
of this study are evidences that point to the father’s necessities in the period that involves the birth of his
first child and its implications for nursing. They also point to the father’s necessity of being included by
the health services, preparing intervention strategies for care and support fathers in situations that
involve the birth, from prenatal to postpartum period.
Key words: Family, Childbirth, Father, Postpartum Period.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27072012203118/publico/Jenifer_Santos_Palmeira.pdf
Nº de Classificação: 17734
LOPES, Tania Oliveira. Aula expositiva dialogada e aula simulada: Comparação entre estratégias de
ensino na graduação em enfermagem. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências)
- Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Peres, Heloísa Helena Ciqueto
Resumo: Este estudo teve como objetivo geral analisar a eficácia da aprendizagem dos discentes,
imediatamente, 15 e 30 dias após a aula expositiva dialogada e a aula simulada em laboratório de
enfermagem. Tratou-se de um estudo longitudinal de abordagem quantitativa, tipo experimento antes e
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depois, que se constitui de um método experimental verdadeiro para a comparação da apreensão do
conhecimento dos alunos na aula expositiva dialogada e na aula simulada no laboratório de enfermagem,
tendo hipótese que a aula simulada é mais eficaz do que a aula expositiva dialogada para a apreensão
do conhecimento em AVC na enfermagem. A população deste estudo foi composta por 42 alunos do 6º
semestre da graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert
Einstein, que foram randomizados estatisticamente em dois grupos, controle e experimental. Foram
consideradas como variáveis intervenientes ao processo de ensino e aprendizagem: idade, atuação
profissional na área da saúde, média ponderada das notas do primeiro e segundo anos letivos e a nota
da avaliação progressiva do conhecimento de 2009. Ambos os grupos foram submetidos a uma aula
sobre o reconhecimento dos sinais e sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e suas condutas
assistencias. O grupo controle foi submetido a uma aula dialogada expositiva e o grupo Experimental a
uma aula simulada em laboratório de enfermagem. Nas duas intervenções foi utilizado como cenário
pedagógico a Teoria da Aprendizagem Significativa. Os resultados da pesquisa demonstram que a
estratégia de aula simulada no laboratório de enfermagem é mais eficaz para a apreensão do
conhecimento de forma significativa pelos discentes de graduação em enfermagem, com diferença
estatística significante de p<0,05 do momento pré para o momento imediatamente pós intervenção sobre
os sinais e sintomas do AVC e as condutas assistenciais. Dessa forma a hipótese do presente estudo de
que a aula simulada é mais eficaz do que a aula expositiva dialogada para a apreensão do conhecimento
em AVC na enfermagem é verdadeira. Em relação ao seguimento longitudinal após 15 e 30 dias da
intervenção, os grupos (controle e experimental) se comportaram de forma muito semelhante ao longo do
tempo, ocorrendo um declínio da retenção do conhecimento em ambos os grupos, sem diferenças
estatísticas significativas. Entretanto, o grupo experimental comportou-se com nota superior. Quanto a
comparação da satisfação dos discentes na aula expositiva dialogada e na aula simulada, o grupo
experimental que participou da aula simulada em laboratório de enfermagem evidenciou estar mais
satisfeito e motivado para a apreensão do conhecimento sobre AVC. Este fato pôde ser comprovado por
meio da comparação da satisfação dos discentes na aula expositiva dialogada e na aula simulada, bem
como pelos relatos dos discentes que expressaram a importância da aula para propiciar uma visão real
dos objetos de estudo contribuindo para uma aprendizagem significativa. Dessa forma este estudo
possibilitou identificar e comparar a eficácia da apreensão do conhecimento na aula simulada em
laboratório de enfermagem, bem como propiciou a compreensão da importância do planejamento
educacional e da adoção de estratégias de ensino fundamentadas na Teoria da Aprendizagem
Significativa, identificando a necessidade da capacitação pedagógica dos docentes de enfermagem.
Palavras-chave: Acidente cerebrovascular, Enfermagem-Estudo e Ensino, Simulação, Simulação de
paciente, Tecnologia educacional.

Abstract: This study aimed to analyze the effectiveness of students' learning, immediately, 15 and 30
days after the lecture and classroom dialogic simulated nursing lab. This was a longitudinal study of
quantitative approach, like before and after the experiment, which consists of an experimental method
for comparing the true understanding of students' knowledge in
dialogued lecture in class and in
simulated nursing lab, and hypothesis a simulated classroom is more effective than lecture dialogued for
the apprehension of knowledge in stroke nursing. The study population consisted of 42 students of 6th
semester of undergraduate nursing, School of Nursing of the Hospital Albert Einstein, who statistically
were randomized into two groups, experimental and control. Were considered as intervening variables
to the process of teaching and learning: age, professional activity in health, the weighted average of
grades in the first and second school years and note the progressive assessment of knowledge, 2009.
Both groups were subjected to a lecture on the recognition of signs and symptoms of stroke (CVA) and
assists their conduct. The control group underwent a dialogic classroom expository and experimental
group to a classroom in simulated nursing lab. In the two interventions was used as a pedagogic setting
the Theory of Meaningful Learning. The survey results show that the strategy of class in simulated
nursing lab is more effective for the acquisition of knowledge significantly by undergraduate students in
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nursing, with statistical significance of p <0.05 from pre to the time immediately post intervention on the
signs and symptoms of stroke care and conduct. Thus the hypothesis of this study that simulated the
lesson is more effective than lecture dialogued for the apprehension of knowledge in stroke nursing is
true. In relation to the longitudinal follow-up after 15 and 30 days of the intervention groups (control and
experimental) behaved very similarly over time, experiencing a decline in knowledge retention in both
groups, without statistically significant differences. However, the experimental group behaved with top
note. The comparison of the satisfaction of students in the lecture through dialogue and simulated
classroom, the experimental group who attended the class in simulated nursing lab showed to be more
satisfied and motivated for the apprehension of knowledge of stroke. This fact was proven by comparing
the satisfaction of students in the lecture through dialogue and simulated in the classroom as well as by
the reports of students who expressed the importance of class to provide a true picture of the objects of
study contributing to a meaningful learning. Thus this study allowed to identify and compare the
effectiveness of the acquisition of knowledge in the classroom in simulated nursing lab, as well as
providing an understanding of the importance of educational planning and the adoption of teaching
strategies based on the Theory of Meaningful Learning, identifying the need for pedagogical training of
nursing faculty
Key words: Nursing-Study and Teaching, Educational Technology, Simulation stroke, Stroke.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16052012104658/publico/Tania_Lopes.pdf
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SILVA, Silmar Maria da. Retorno ao trabalho: a vivência dos trabalhadores de enfermagem com
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Baptista, Patrícia Campos Pavan
Resumo: O trabalhador de enfermagem que retorna ao trabalho após afastamento por Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) experiencia várias modificações em si e em seu
entorno, devido a presença de restrições de atividades ou pela reintegração em setores e em funções
diferentes das exercidas anteriormente. Esta situação pode representar um recomeço ou acarretar em
novos adoecimentos, piora ou recidiva do quadro patológico, que podem comprometer não apenas as
relações no trabalho, como a autoestima e a perspectiva de um trabalho saudável. O presente estudo
objetivou
compreender a vivência do trabalhador de enfermagem que retorna ao trabalho após
afastamento por DORT, por meio da pesquisa qualitativa fenomenológica. Foram realizadas entrevistas
com seis trabalhadoras de enfermagem, sendo quatro auxiliares de
enfermagem, uma técnica de
enfermagem e uma enfermeira. Para desvelar o fenômeno retornar ao trabalho após afastamento por
DORT, foi realizado a seguinte questão norteadora: Como está sendo para você retornar ao trabalho
após o período de afastamento? A análise dos discursos pautou-se no referencial filosófico de Martin
Heidegger, onde emergiram as seguintes Unificações Ontológicas: Ser-aí retornando ao trabalho após
afastamento por DORT; Experienciando a Solicitude e o Descuidado no retorno ao trabalho após
afastamento por DORT; A Angústia do retorno ao trabalho após afastamento por DORT e O poder-ser
próprio da trabalhadora de enfermagem que retorna ao trabalho após afastamento por DORT. Os
resultados desvelaram o mundo- vida das trabalhadoras de enfermagem, marcado por dor crônica,
limitações e ausência de política institucional para esse processo. O fenômeno desvelado aponta para a
necessidade de novos olhares sobre a problemática do retorno ao trabalho e um repensar estratégias
locais e políticas institucionais que permitam um retorno salutar ao trabalho.
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Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Saúde ocupacional, Transtornos traumáticos
cumulativos.
Abstract: The nursing worker who returns to work after absence for Work-Related Musculoskeletal
Disorders (WRMD) experience various changes in itself and its surroundings due to the presence of
restrictions of activities or sectors by reintegration and the different functions performed previously. This
may represent a new beginning or causing sickness, deterioration or recurrence of the pathological
picture, which can compromise not only the relationships at work as self-esteem and the prospect of a
healthy workplace. This study aimed to understand the experience of the nursing worker who returns to
work after absence for WRMD, through the phenomenological qualitative research. Interviews were
conducted with six nursing workers, four nursing auxiliaries, one nursing technician and one nurse. To
reveal the phenomenon to return to work after absence for WMSD, was held the following question: How
are you to return to work after the absence period? The
discourse analysis was based on Martin
Heidegger's philosophical referential, which emerged following the ontological unifications: Being-there
returning to work after illness by WMSD; Experiencing the Helpfulness and Careless in returning to work
after illness for WMSD, The Anguish of the return to work after illness for WMSD and power-be of the
working nurse who returns to work after illness by WRMD. The results unveiled the life- world of nurses,
marked by chronic pain, limitations and the absence of institutional
policies for this process. The
phenomenon unveiled points to new perspectives on the problem of return to work and to rethink
strategies and local institutional policies that enable a healthy return to work.
Key words: Cumulative trauma disorders, Occupational health, Nursing, Qualitative research
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16052012111446/publico/Silmar_Maria.pdf
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HEIMANN, Candice. Capacitação pedagógica de docentes de enfermagem: desenvolvimento e
avaliação de um curso à distância. 2012 . p. 157. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Prado , Cláudia
Resumo: O papel estratégico da educação como alavanca do crescimento e
desenvolvimento
socioeconômico é hoje consenso internacional. Além da democratização do acesso ao ensino, faz-se
mister garantir uma educação de qualidade, que prepare cidadãos para atuar de maneira crítica e
participativa da vida social, possibilitando-lhes a entrada e a permanência em um mercado de trabalho
em constante transformação. Muitas universidades e professores tem tido dificuldades em acompanhar
as mudanças, o que tem provocado debates e publicações sobre educação, discutindo-se tanto a
premência de reformulações nos projetos pedagógicos,
quanto de formação, atuação e
desenvolvimento dos que nela ensinam. Nesse sentido, a possibilidade de utilizar a tecnologia como
ferramenta
pedagógica se mostra como um caminho promissor, tanto na intenção de
alcançar
objetivos educacionais, bem como, de ir ao encontro de interesses e necessidades, de professores e de
alunos, quanto da demanda do mercado. O presente estudo constitui-se de uma pesquisa aplicada de
produção tecnológica, que teve como objetivos desenvolver e avaliar um
curso à distância de
Capacitação Pedagógica para Docentes de Enfermagem. A metodologia de desenvolvimento do curso
baseou-se no modelo Addie fundamentado no Design Instrucional Contextualizado (DIC) e baseou-se
nos referenciais pedagógicos de Lev Vygotsky, Pierre Levy, John Dewey. O tema central do curso foi
dividido em 10 unidades de aprendizagem com 30 horas cada, todas seqüenciais e complementares. O
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curso foi avaliado por doze especialistas nas áreas de ensino à distância, enfermagem e educação,
baseados em três dimensões: pedagógica, tecnológica e comunicacional. De maneira geral o curso foi
avaliado pelos especialistas como muito satisfatório e satisfatório em 251 (95%) dos itens, os quais
apresentaram sugestões de melhorias. Concluiu-se que a proposta
deste curso de especialização
permitirá a capacitação dos docentes de enfermagem por meio de uma aprendizagem dinâmica e
colaborativa,
promovendo um saber fazer reflexivo com o uso das tecnologias de
informação e
comunicação para atender às reais necessidades da graduação de enfermagem.
Palavras-chave: Capacitação
Profissional, Educação à distância, Educação em enfermagem,
Programas de Pós-Graduação em saúde, Tecnologia educacional.

Abstract: The strategic role of education as a lever for growth and socioeconomic development is now
an international consensus. In addition to the democratization of access to education, it is mister ensure
a quality education that prepares citizens to act as a critical and participatory social life, enabling them
to enter and stay in a job market in flux. Many universities and teachers are struggling to keep the
changes which has led to debates and publications on education, discussing both the urgent need for
reformulation of educational projects, and training, performance and development of those who teach it.
In this sense, the ability to use technology as a pedagogical tool appears as a promising way, both the
intention of achieving educational goals, as well as to meet the interests and needs of teachers and
students, as the market demand.The present study consists of a production technology applied research,
which aimed to develop and evaluate a distance learning course Pedagogical Training for Nursing
Faculty. The development methodology of the course was based on the model based on the Addie and
grounded in Instructional Design Contextualized (DIC) and was based on the pedagogical framework of
Lev Vygotsky, Pierre Levy, John Dewey. The central theme of the course was divided into 10 learning
units with 30 hours each, all sequential and complementary.The course was evaluated by twelve experts
in the areas of distance education, nursing and education, based on three dimensions: pedagogical,
technological and communication. Overall the course was rated by experts as highly satisfactory and
satisfactory in 251 (95%) of items, which made suggestions for improvements. It was concluded that the
proposal of this specialization course will enable the training of nursing faculty through a dynamic and
collaborative learning, promoting a reflective know-how with the use of information and communication
technologies to meet the real needs of the nursing degree.
Key words: Nursing education, Professional Training, Graduate Programs in health, Distance Education
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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VENÂNCIO, Kelly Cristina Máxima Pereira. A magnitude da violência de gênero entre mulheres
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Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fonseca , Maria Godoy Serpa da
Resumo: Estudo exploratório e descritivo de abordagem quantitativa sobre a magnitude da violência de
gênero contra as mulheres. Ancorado na Teoria da Intervenção Práxica de Enfermagem em Saúde
Coletiva, usou como categorias de análise
gênero e violência de gênero. Objetivou conhecer a
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magnitude do fenômeno da
violência de gênero cometida por parceiros íntimos entre mulheres
trabalhadoras de restaurantes universitários, conhecer o perfil de produção e reprodução social dessas
mulheres e os potenciais de desgaste e fortalecimento intrínsecos a essas formas de viver e trabalhar,
identificar os tipos de violência que essas mulheres vivenciam e seus agressores, bem como as formas
de enfrentamento utilizadas por elas frente à violência sofrida e verificar a possível relação entre os
problemas de saúde apresentados pelas
mulheres e a violência que vivenciam. O cenário foi a
Superintendência da Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo (Coseas), é
vinculada à Reitoria da Universidade de São Paulo. Foram entrevistadas,
com instrumento
semiestruturado, 91 mulheres trabalhadoras dos restaurantes
vinculados à Coseas. Os resultados
mostraram que os lugares onde vivem apresentam altas taxas de violência em geral e são vulneráveis
socialmente. No momento produtivo, verifica-se que o trabalho formal e estável representa um forte
potencial de fortalecimento. No entanto, revela-se também como potencial de desgaste, devido ao
processo de trabalho espoliador que exige
intenso esforço físico, o que resulta em doenças
ocupacionais. A maior parte (70%) exerce função de auxiliar de cozinha e cozinheira, e 82,4% disseram
ser subalternas. Cerca de 70% relataram ter sofrido violência gênero perpetrada por parceiro íntimo,
destas, 66% sofreram violência psicológica, 36,3% violência física e 28,6% sexual. No enfrentamento
dessa situação, 65,2% procuraram ajuda. As mais frequentes foram a ajuda familiar (46,5%) e da
enfermeira de saúde mental da Coseas (23,3%). Os problemas de saúde decorrentes da violência foram
referidos por 59,1%, a maior parte tendo alguma relação com a saúde mental. Os resultados indicam
que a situação exige uma intervenção imediata pautada principalmente na instrumentalização dessas
mulheres e no apoio do Estado e da Universidade para que se realize o enfrentamento que a realidade
exige.
Palavras-chave: Identidade de gênero, Processo saúde-doença, Violência contra a mulher.

Abstract: This is an exploratory and descriptive study that does a quantitative approach
on the
extension of gender violence against women. Having its basis on the Praxical Intervention Theory in
Nursing of Colective Health, it has taken a few
analysis categories related to gender and gender
violence. This works’ aim was knowing the magnitude of the gender violence phenomenon as it is
committed by intimate partners of women who work in college restaurants; knowing the production and
reproduction social profile of these women, as well as the
potential weakening and strengthening
processes that are intrinsic to that way of living and working; indentifying the types of violence that these
women have to cope with, as well as their aggressors (besides the ways of facing the violence they are
exposed to); and, finally, verifying a possible relation between
the health problems theses women
develop and the violence they suffer. The place was the Social Work Bureau of the University of São
Paulo (Coseas), which is part of this institution rectory. The 91 women who work at the university
restaurants of the Coseas system, they were interviewed as a semi-structured instrument subjects of this
study. The results have shown that the places where they live have high rate of general violence and
they are socially vulnerable. In their productive moment, it is known that the formal and stable work
represents a strong strengthening potential. Nevertheless, it has, at the same time, a weakening
potential due to the despoiling work process that demands intense physical effort, which results in
occupational diseases. Most of these women (70%) is cook or auxiliary cook. 82,4% of them consider
themselves as subordinate workers. Around 70% of them have reported to be victims of gender
violence committed by an intimate partner, 66% psychological violence, 36,3% physical violence and
28,6%, sexual violence. In facing this issue, 65,2% has searched help. The most frequent one was the
help from someone inside the family (46,5%), and from the mental health nurse of Coseas (23,3%). The
health problems that were consequences of the violence suffered were mentioned by 59,1%, and the
major part had a relation with mental health. The
results indicate that this situation demands an
immediate intervention based especially on the providing that women with means of coping with their
problems, as well as the support of the State and the University of São Paulo, so that all together can
struggle to win this battle for a more respectful and honorable reality.
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CALEGARI, Rita de Cássia. Humanização da assistência à saúde na percepção de enfermeiros e
médicos de um hospital privado. 2012 . p. 80. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Massarollo, Maria Cristina Komatsu Braga
Resumo: Estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa que objetivou verificar o significado
do termo “humanização” para enfermeiros e médicos de uma instituição hospitalar; conhecer como eles
percebem a humanização na prática profissional e identificar os fatores que dificultam e facilitam a
humanização da assistência. Após a autorização da instituição e aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa, foram
entrevistados 19 profissionais, sendo nove enfermeiros e dez médicos de uma
instituição hospitalar privada do Município de São Paulo. Para a coleta de dados, foi
elaborado
instrumento contendo dados referentes à caracterização dos participantes e as questões norteadoras:
“para você o que significa o termo humanização hospitalar?”, “como você percebe a humanização da
assistência nessa instituição?” e
“quais os fatores que dificultam e facilitam a humanização da
assistência nessa
instituição?”. Após a transcrição das entrevistas, os dados foram analisados,
conforme o método de Análise de Conteúdo de Bardin, emergindo as seguintes
categorias e
subcategorias: 1. Significado do termo humanização: 1.1 Respeito, 1.2 Acolhimento e 1.3 Empatia; 2.
Fatores que facilitam a humanização: 2.1 Cultura
organizacional, 2.2 Equipe multiprofissional, 2.3
Autonomia; 3. Sobrecarga de atividades como fator que dificulta a humanização. Foi evidenciado que
humanizar o atendimento à saúde é respeitar as crenças, valores e direitos do paciente; adaptar as
rotinas hospitalares aos hábitos do paciente; oferecer, além do cuidado técnico, um
atendimento
individualizado; melhorar a qualidade do relacionamento entre profissional e paciente pela empatia e
promover a autonomia do paciente. A cultura institucional que apresenta características, tais como
orientação religiosa, tratamento digno do funcionário, promoção de treinamentos, orientação em relação
aos direitos do paciente e à importância do acolhimento, implantação de protocolos assistenciais que
permitem o gerenciamento dos riscos e a qualidade da assistência, bem como
programas de
Acreditação Hospitalar, pode facilitar a humanização. Ao respeitar os funcionários e promover sua
autonomia, transferindo-lhes autoridade e apoiando suas decisões, as instituições podem ajudar seus
profissionais a desenvolver processos de
trabalho mais criativos, participativos, responsáveis e
humanizados. A sobrecarga de atividades foi apontada como fator que mais dificulta a humanização da
assistência, pois escalas de serviço enxutas, grande quantidade de tarefas e processos de trabalho
pouco ágeis dificultam que os profissionais dediquem o tempo necessário ao paciente para atendê-lo de
forma humanizada, uma vez que precisam fazer escolhas em relação às demandas dos pacientes e, em
consequência, não conseguem atender todas as solicitações. Observou-se uma mudança no perfil das
atividades dos entrevistados, que desempenham cada vez menos atividades assistenciais e, cada vez
mais, atividades consideradas burocráticas, o que pode dificultar a humanização.
Palavras-chave: Acolhimento, Direitos do paciente, Enfermagem, Humanização da assistência.

Abstract: Exploratory, descriptive, qualitative study aimed at checking the meaning of the term
“humanization” for nurses and physicians at a hospital, knowing how they perceive humanization in
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professional practice and identifying factors that hinder and facilitate humanization in care. Upon the
authorization of the institution and approval
of the Research Ethics Committee, we interviewed 19
professionals (nine nurses and ten physicians) of a private hospital in the city of São Paulo. In order to
collect data, we developed an instrument including data on the characterization of participants and the
guiding questions: “what does the term hospital humanization mean to you?”, “how do you perceive
humanization of care at this institution?” and “what factors do hinder and facilitate the humanization of
care at this institution?”. Interviews were transcribed and data were analyzed in accordance with Bardin’s
Content Analysis methodology, emerging the following categories and subcategories: Meaning of the
term humanization: 1.1 Respect, 1.2 Reception and 1.3 Empathy; 2. Factors that facilitate humanization:
2.1 Organizational culture, 2.2 Multiprofessional team, 2.3 Autonomy; 3. Overload activities as a factor
that hinders humanization. We evidenced that humanizing health care is to respect patients’ beliefs,
values and rights; adapt hospital routines to patients’ habits; provide individualized care in addition to
technical care; improve the quality of the relationship between the professional and the patient through
empathy and promote patients’ autonomy. The institutional culture that presents characteristics such as
religious orientation,
dignified treatment of employees, promotion of training, orientation regarding
patients’ rights and the importance of reception, implementation of assistance protocols enabling the
management of risks and the quality of care, as well as Hospital Accreditation programs, may facilitate
humanization. By respecting
employees and promoting their autonomy, giving them authority and
supporting their decisions, institutions can help its professionals to develop more creative, participative,
responsible and humanized processes. The overload of activities was pointed out as the factor that most
hinders humanization of care, because lean works schedules, large number of tasks and slow working
processes hinders professionals from devoting the time needed to treat patients in a humanized manner,
since they need to make choices regarding patients’ demands and, consequently they are unable to
meet all requests. We observed a change in the profile of activities of respondents, which increasingly
perform care activities and more and more activities regarded as
bureaucratic, what may hinder
humanization.
Key words: Humanization of care, Nursing, Reception, Patients’ rights.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17744
SERBONCHINI, Caroline Alves. Importância atribuída, aos conteúdos abordados na Ficha de
acompanhamento dos cuidados para promoção da saúde da criança na consulta de pré-natal, na
Zona Leste de São Paulo. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Verissímo , Maria de Lá Ó Ramallo
Resumo: Objetivos. Caracterizar um grupo de mulheres gestantes quanto a cuidados da gestação, tendo
como foco a promoção do desenvolvimento infantil, e identificar a importância atribuída à inserção desses
cuidados como temas das consultas de pré-natal. Método: estudo quantitativo, descritivo e exploratório,
realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na Zona Leste da cidade de São Paulo. Participaram
do estudo 96 gestantes, sorteadas dentre as matriculadas na UBS. A coleta de dados se deu por
entrevistas, com instrumento baseado na Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da
saúde da criança. Parte das gestantes respondeu a perguntas abertas adicionais, justificando suas
respostas. Realizou-se análise descritiva dos dados mediante frequências absolutas e relativas. As
respostas às perguntas abertas foram submetidas à análise temática de conteúdo, obtendo-se categorias
empíricas. Resultados: as gestantes tinham idade entre 18 e 42 anos, com maioria abaixo de 25 anos;
66,7% tinham Ensino Médio completo e 30,2% o Ensino Fundamental; 57,3% não exerciam atividade

167

remunerada; 56,2% viviam com um companheiro. Quanto às características reprodutivas, 45,8% estavam
na primeira gestação, sendo quatro o maior número de filhos vivos e sete o maior número de gestações.
Quanto ao seguimento de pré-natal, houve ausência em gestações anteriores (4,2%) e na atual (1%);
49% participaram de atividades educativas sobre a gestação e 20,8% sobre o desenvolvimento infantil.
Quanto aos cuidados com a gestação, houve respostas positivas abaixo de 70% para os seguintes
tópicos: gravidez planejada; evitar esforços excessivos; considerar dor de cabeça forte e inchaço como
risco. Entre 70 e 85% das participantes responderam positivamente em relação a alimentar-se, tomar
vacinas e evitar contato com substâncias perigosas. Os seguintes itens tiveram respostas positivas em
mais de 85% dos casos: realização do seguimento pré-natal; participação do pai na gestação; fazer
tratamentos conforme orientações da equipe de saúde; evitar quedas, acidentes, fumar, exames
radiológicos, ingestão de álcool, drogas e medicamentos sem receita; identificar perda de líquido,
sangramento vaginal e parada dos movimentos do bebê como sinais de risco. Quanto à importância
atribuída à inserção de cada tema na consulta de pré-natal, somente o item A gestante sente-se ajudada
pela família? resultou em menos de 70 % de respostas positivas. Mais de 85% das entrevistadas
concordaram quanto à importância de inclusão dessas questões na consulta. A maior parte das
justificativas favoráveis a questionar os temas de cuidado nas consultas considerou a necessidade de o
profissional obter informações para nortear sua conduta e de tratar-se de cuidados relacionados ao bom
desenvolvimento da gestação e do feto. Quanto às respostas negativas, foram justificadas pela
impossibilidade do profissional atuar e também pela experiência relatada pelas gestantes de nunca terem
sido abordadas a respeito do assunto nas consultas de saúde. Conclusão: Embora grande parte das
gestantes afirme realizar os cuidados necessários para a promoção da saúde e desenvolvimento do feto,
alguns baixos índices de respostas positivas indicam situações que demandam maior atenção do serviço
de saúde no acompanhamento pré-natal, especialmente para as gestantes que não conseguem garantir
todos os cuidados necessários.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Gravidez, Promoção da saúde.

Abstract: Objectives: to characterize a group of pregnant women about pregnancy care, focusing on the
promotion of the child development, and identify the importance attributed to the insertion of such care as
issues of prenatal consultations. Method: quantitative, descriptive and exploratory, performed in a public
Health Unit (in Portuguese, Unidade Básica de Saúde – UBS), at the East Zone of the city São Paulo.
The study included 96 pregnant women randomly selected among those enrolled at the UBS. The
information
collection occurred through interviews with instrument based on the
Formulary of
attendance of the child health promotion care (in Portuguese, Ficha de acompanhamento dos cuidados
para a promoção da saúde da criança) with a number of women answering additional open questions,
and justifying their answers. We conducted a descriptive analysis of the material by absolute and
relative frequencies. The answers to open questions were
submitted to thematic analysis by the
contents, obtaining empirical categories. Results: patients were between 18 and 42 years old, most
under 25, 66.7% had completed high school and 30.2% had only primary education, 57.3% were not
waged, 56.2% lived with a partner. In respect to reproductive traits, 45.8% were in the first pregnancy,
being four the largest number of living children and seven the largest number of pregnancies. About the
prenatal permanence, it did not happen in previous pregnancies
(4.2%) and current (1%), 49%
participated in educational activities about the pregnancy and 20.8% about child development. For the
matter of pregnancy
care, positive answers were below 70% for the following topics: unplanned
pregnancy; avoid overexertion; considered severe headache and swelling as a risk. Between 70 and
85% of participants responded positively with regard to feeding, vaccinations and avoid contact with
dangerous substances. The
following items had positive responses in more than 85% of cases:
permanence in prenatal consultations, parent involvement during pregnancy,
to follow treatment
guidelines of the health team; prevent falls, accidents, to avoid smoking, X ray exams, alcohol intake,
nonprescription drugs, to identify loss of fluid, vaginal bleeding and stop the baby's movements as signs
of risk. As regards the importance attributed to the insertion of each topic in the pre-natal consultations,
only the item "Does the patient feel supported by the family?" resulted in less than 70% of positive
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responses. With values
between 70 and 85% were: avoiding falls, accidents and contact with
dangerous substances; to consider severe headache and swelling as signs of risk for pregnancy, and
avoid radiological examinations. Over 85% of respondents agreed on the importance of including these
questions in the
consultation. The most favorable reasons to question the issues of care in
the
consultations considered the need of information for the professional, to guide their conduct and care.
For the matter of negative responses, were justified by the inability of the professional work, and also the
experience reported by pregnant women who have never been approached on the subject in health
consultations. Conclusion: Although most of the women claim to make the necessary care to health
promotion and fetus development, some low rates of positive responses indicate situations that require
greater attention from health care in prenatal care, especially for pregnant women who cannot ensure all
the necessary precautions.
Key words: pregnancy, health promotion, prenatal care
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-28112012074054/publico/Caroline_Alves_Serbonchini.pdf

Nº de Classificação: 17745
BASTOS, Lucelia Ferreira Lima. Avaliação da reação, aprendizagem e impacto de treinamento em
um hospital do Município de São Paulo. 2012 . p. 142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Ciampone, Maria Helena Trench
Resumo: A reorganização dos serviços de saúde necessita incluir, de modo prioritário, o
desenvolvimento das pessoas e o acompanhamento destas para fortalecimento dos
processos de
trabalho. Nas duas últimas décadas, pesquisas sobre avaliação de
treinamento vêm ganhando
consistência significativa, apontando em seus resultados
variáveis que influenciam diretamente na
transferência e no impacto do treinamento, tanto para o indivíduo como à organização. Nas pesquisas
sobre avaliação de treinamento na área da saúde, observam-se poucos avanços em âmbito nacional.
Em muitas organizações de saúde, as estratégias de avaliação de treinamento estão focadas nos níveis
de reação e aprendizagem e poucas exploram o impacto da relação entre as variáveis individuais, do
ambiente e da organização. O presente estudo avaliou um dos treinamentos estratégicos em uma
organização hospitalar no Município de São Paulo: O treinamento alvo do processo
avaliativo foi
Capacitação em Prevenção e Tratamento de Úlcera por Pressão-UP. Os objetivos da pesquisa foram:
avaliar e relacionar variáveis dos níveis de reação,
aprendizagem, impacto em amplitude, auto e
heteroavaliação do impacto em profundidade
e analisar a relação de suporte à transferência com
impacto. O delineamento da pesquisa foi do tipo exploratório – correlacional. Os sujeitos foram 75
enfermeiros alocados nas unidades de maior incidência de UP, estes foram avaliados pela liderança
imediata quanto ao alcance dos objetivos do treinamento. Os resultados mostraram que os treinandos
apresentaram um alto índice de reação positiva em todas as dimensões, em que em uma escala de 0 a
10, a média observada foi de 8,7. O instrumento de avaliação da reação
mostrou adequação à
composição dos cinco domínios (p= 0, 220) e boa consistência interna (Alpha de Cronbach>0,56). Na
avaliação da aprendizagem, houve diferença estatisticamente significante entre os momentos pré e póstreinamento (p<0,001), embora com médias consideradas baixas em ambos os momentos, no pré com
4,2 e no pós com 5,5. Constatou-se impacto positivo do treinamento, em uma escala de 0 a 10, o
impacto médio do treinamento foi 7,5. A heteroavaliação do impacto em profundidade foi realizada
pelos gestores e mostrou um resultado positivo, porém, menor que o da autoavaliação, com média 6,4.
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A estrutura do instrumento adaptado para avaliação do impacto em profundidade
apresentou boa
consistência interna (Alpha de Cronbach> 0,70). Constatou-se associação
positiva entre reação e
impacto (p<0,001), relação fraca entre reação e aprendizagem e
ausência de relação entre
aprendizagem e impacto. Evidenciou-se forte relação entre suporte à transferência e impacto, sendo
fatores situacionais de apoio, fortes preditores de
impacto. Os resultados da pesquisa permitiram
problematizar o processo e apontar trilhas no sentido de reconduzir a prática de ações instrucionais
formais, retroalimentando o
sistema de Treinamento, Desenvolvimento e Educação no cenário do
estudo e em situações semelhantes que ocorrem nas organizações prestadoras de serviços de saúde.
O
diagnóstico foi útil e importante, contudo, deve gerar ações de intervenção na estrutura e no
processo visando seu aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Avaliação da educação, Educação em saúde, Treinamento
de pessoal.

Abstract: The reorganization of health services needs to include, as a priority, development and
monitoring of personnel in order to strengthen the work process. In the last two decades, researches on
training assessment have gained significant importance, showing in their
results variables directly
influencing on the transfer and on the impact of training for the individual performance and for the
organization. Little progress was nationally observed regarding training evaluation in the health area. In
many healthcare organizations, strategies to assess training have its focus on the levels of reaction and
learning and few explore the
impact of the relationship among individual, environmental and
organizational variables. The
present study evaluated one of the strategic trainings in a hospital
organization in the city of São Paulo: the aim of the assessment process was Training in Prevention and
Treatment of Pressure Ulcer-PU. The objectives of this research were to evaluate and correlate variables
of reaction, learning, and impact on amplitude, self and hetero-evaluation on deep impact and to analyze
the supportive relationship related to transfer with impact. This is an exploratory, correlational study. The
subjects were 75 nurses allocated in the units with higher incidence of PU who were evaluated by the
immediate direction regarding the scope of the training objectives. The results showed that the trainees
had a high rate of positive reaction in all the applied dimensions, with a mean of 8.7 in a scale from 0 to
10. The
reaction assessment tool showed to be satisfactory regarding the composition of the five
domains (p = 0.220) and showed adequate internal consistency (Cronbach's alpha> 0.56). Regarding
learning assessment, a statistically significant difference between the pre and post-training (p <0.001)
was observed, although with low means in both instances, pre with 4.2 and post with 5.5. A positive
impact related to training was observed with a mean of 7.5 in a scale from 0 to 10. The hetero-evaluation
of deep impact was assessed by managers and showed a positive result, though lower than the result of
the self-evaluation, mean of 6.4. The structure of the adapted tool to assess deep impact showed good
internal consistency (Cronbach's alpha> 0.70). It was observed a positive association between reaction
and impact (p <0.001), weak relationship between learning and reaction and lack of relationship between
learning and impact. A strong relationship was evidenced between support for transfer and impact, being
the supportive situational factors considered strong predictors of impact. The survey results allowed us to
discuss the process and show directions to re-conduct practice of formal instructional activities, providing
feedback of TD &
E system in the environment of the study and in similar situations occurring in
organizations which provide health services. The diagnosis was useful and important; however, it must
generate intervention actions in the structure and process aiming improvement of the same.
Key words: Learning Evaluation, Personnel training, Health Education.
Notas Gerais:Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-03012013175327/publico/Lucelia_Bastos.pdf
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Nº de Classificação: 17748
SIMONI, Rosemary Cristina Marques. Avaliação da implantação da visita de enfermagem com
familiares de pacientes de uma unidade de terapia intensiva adulto. 2012 . p. 64. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva , Maria Júlia Paes da
Resumo: Estudo de abordagem quantitativa que tem como objetivo implantar a Visita de Enfermagem
na UTI e verificar se as necessidades verbalizadas pelos familiares dos pacientes, durante a mesma e
em estudos preliminares realizados no mesmo local, foram atendidas. Método: Após autorização do
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da USP foi implementada a Visita de Enfermagem
na UTI adulto no período da manhã. Foi questionado aos familiares se gostariam de receber alguma
informação por parte da Enfermagem e após ser dada as informações, foi questionado se ficou alguma
dúvida. Após a alta do paciente da UTI, os familiares foram convidados a responder um questionário de
avaliação do atendimento. Os que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Após o questionário respondido, foram comparadas as respostas com as necessidades
levantadas nos estudos preliminares e verificado se as mesmas foram suprimidas.
Foi utilizada a
estatística descritiva e inferencial para avaliar a frequência, média e desvio-padrão das variáveis de
interesse. As respostas obtidas com as questões abertas foram objetivas e apresentadas na forma de
frequência e porcentagem de ocorrência de cada categoria. Resultado: Os familiares analisados eram
na maioria do sexo feminino, com grau de parentesco “filha” seguido de “esposa”, na faixa de 47 anos,
dona de casa, com Ensino Médio completo. Todos os familiares quiseram receber informações do
enfermeiro nas visitas realizadas tendo uma duração média de 8 minutos cada. Os temas de maior
dúvida entre os familiares nas Visitas de Enfermagem foram o Estado Clínico do paciente e a Alta da
UTI. Comparando as dúvidas levantadas nas visitas de Enfermagem verificamos que o número médio
de dúvidas diminuiu da primeira para a última visita. Na análise do questionário, todos os familiares
afirmam terem recebido as informações que gostariam de saber, não tendo ficado nenhuma dúvida em
relação às informações que lhes foram transmitidas. O tempo de visita foi satisfatório para a maioria dos
familiares
entrevistados, assim como o atendimento durante o horário de visita; porém, alguns
familiares ainda sentem necessidade de um maior tempo de contato com o doente. Comparando o
resultado deste estudo com o resultado do estudo realizado anteriormente no mesmo local, observou-se
que houve um aumento no contato com a equipe de Enfermagem por meio da Visita de Enfermagem,
porém, os familiares reafirmam a necessidade de um maior contato com o ente querido. Conclusão:
Concluímos que a implementação da Visita de Enfermagem atendeu seu objetivo que foi atender as
principais necessidades dos familiares durante o horário de visita respondendo suas questões sobre o
cuidado de Enfermagem prestado para o paciente. Também foi observado que com a visita diária de
Enfermagem as dúvidas e ansiedades dos familiares diminuíram no decorrer dos dias enfatizando a
necessidade desse contato entre Enfermeiros e Familiares. Considera-se importante trabalhar com a
equipe de Enfermagem estratégias de comunicação para que todos consigam atender as necessidades
dos familiares durante a visita, visto que a bibliografia e nossa pratica aponta que alguns Enfermeiros
ainda sentem dificuldade nesta interação.
Palavras-chave: Comunicação, Enfermagem, Família, Unidade de terapia intensiva, Visita.

Abstract: Study quantitative that has as objective to implant the Visit of Nursing in the ICU and to verify
if the necessities spoken for the family ones of the patients, during the same one and in carried through
preliminary studies in the same local, they had been taken care of. Method: After authorization of the
Committee of Ethics and Research of the University Hospital of the USP was implemented the Visit of
Nursing in the adult ICU in the period of the morning. It was questioned to the family ones if they would
like to receive some information on the part from the Nursing and after to be given the information, was
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questioned if it was some doubt. After the high one of the patient of the ICU, the family ones had been
invited to answer a questionnaire of evaluation of the attendance. The ones that they had accepted to
participate had signed the Term of Free and Clarified Assent. After the answered questionnaire, had
been compared the answers with the necessities raised in the preliminary studies and verified if the
same ones they had been suppressed. The descriptive statistics was used to evaluate the frequency,
average and shunting line-standard of the interest variable. The answers gotten with the open questions
objective and had been presented in the form of frequency and percentage of occurrence of each
category. Result: The family ones analyzed were in the majority of the female sex, with degree of kindred
“followed son” of “wives”, in the band of 47 years, house owners, with complete Average Education. All
the familiar ones had wanted to receive information from the nurse in the three carried through visits
having an average duration of 8 minutes each. The subjects of bigger doubt enter the familiar ones in the
three Visits of
Nursing had been the Clinical State of the patient and the High one of the ICU.
Comparing the doubts raised in the three visits of Nursing we verify that the average number of doubts
diminished of the first one for the third visit. In the analysis of the questionnaire, all the familiar ones
affirm to have received the information that would like to know, not having been no doubt in relation to
the information that had been transmitted to them. The visit time was satisfactory for the majority of the
familiar ones interviewed, as well as the attendance during the visit schedule; however, some familiar
ones still feel necessity of a bigger time of contact with the sick person and a flexibility of visit caster.
Comparing the result of this study with the result of the study carried through previously in the same
local, it was observed that it had an increase in the contact with the team of Nursing through the Visit of
Nursing, however, the
family ones reaffirm the necessity of a bigger contact with the dear being.
Conclusion: We conclude that the implementation of the Visit of Nursing took care of its objective that
was to take care of the main necessities of familiar during the visit schedule answering its questions on
the care of Nursing given for the patient. Also it was observed that with the daily visit of Nursing the
doubts and anxiety of the family ones had diminished in elapsing of the days having emphasized the
necessity of this contact of Family Nurses. It is considered important to work with the team of Nursing
communication strategies so that all obtain to take care of the necessities of the family ones during the
visit, since some Nurses still feel difficulty in this interaction.
Key words: ICU, Comunication, Visit, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012140648/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17749
BATALHA, Edenise Maria Santos da Silva. A cultura de segurança do paciente na percepção de
profissionais de enfermagem de um hospital universitário. 2012 . p. 154. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Melleiro, Marta Maria
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo-exploratório, cujos objetivos foram avaliar a
percepção de profissionais de enfermagem de um hospital de ensino acerca das dimensões de cultura
de segurança do paciente e identificar os fatores
intervenientes que influenciam na segurança do
paciente. A pesquisa foi
desenvolvida em um hospital de ensino no Município de São Paulo e a
população foi constituída por 305 profissionais de enfermagem. A pesquisa foi aprovada nos Comitês
de Ética da EEUSP e da instituição - cenário do estudo. Os dados foram coletados no período de
fevereiro a junho de 2012, por meio do questionário da
Agency for Health Research and Quality,
intitulado Hospital Survey on Patient Safety Culture. O referido instrumento incorpora dez dimensões de

172

segurança do paciente, duas variáveis de resultados, o grau de segurança do paciente e o número de
eventos adversos (EA) relatados. A análise dos dados ocorreu por meio de estatísticas descritivas e
analíticas. O instrumento de coleta de dados mostrou-se confiável (Alpha de Cronbach total de 0,90). Na
caracterização dos participantes
18,9% eram enfermeiros, 26,6% técnicos e 54,5% auxiliares de
enfermagem e a maioria estava na faixa etária de 26-40 anos. Nas dimensões avaliadas salientamos
que no “Trabalho em equipe no âmbito das unidades” 72,5% concordam que quando há sobrecarga de
trabalho os profissionais colaboram entre si. Referente às
“Expectativa/ações de promoção da
segurança pelos supervisores” 78,3% afirmam que o supervisor mostra-se aberto à comunicação dos
problemas de segurança do paciente. Concernente ao “Apoio da gestão hospitalar” 53,6% percebem
que a administração do hospital não propicia um clima de trabalho que favorece a segurança do
paciente. Relativo ao “Feedback e comunicação a respeito de erros” 12,3% nunca discutem maneiras de
prevenir erros e 19,3% afirmaram discutir sempre. Conforme as “Respostas não punitivas aos erros”
78,2% consideram que os
seus erros podem ser usados contra eles. Quanto à “Percepções
generalizadas sobre
segurança”: 60,2% revelam não ser por acaso que erros mais sérios não
acontecem na unidade e 52,9% concordam em haver problemas de segurança na unidade. No que
refere a “Frequência de relatórios de EA”: a categoria do erro não influencia na sua notificação e 73,5%
responderam não notificar nenhum EA nos últimos 12 meses. Em relação ao Grau de Segurança do
Paciente, a maioria o classifica como aceitável. Concluímos, frente à magnitude da temática segurança
do paciente, que avanços no cenário atual das organizações de saúde sejam desafiadores, todavia é
imperativo a efetiva mobilização dos profissionais, a fim de consolidar uma cultura
de segurança
profícua e construtiva.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Equipe de enfermagem, Qualidade da assistência à
saúde, Segurança do paciente.

Abstract: This is a descriptive-exploratory quantitative study, which aimed to evaluate the perception of
nursing professionals from a teaching hospital about the dimensions of patient safety culture and identify
the intervening factors that influence patient safety. The study was developed in a teaching hospital from
São Paulo city, and the population comprised 305 nursing professionals. This study was approved in the
Ethic committees from the EEUSP and the studied teaching hospital. Data from this study were obtained
from February to June in 2012, by using the questionnaire Hospital Survey on Patient Safety Culture
from the Agency for Health Research and Quality. The questionnaire comprises ten dimensions of
patient safety, two outcome variables, the degree of patient safety and the number of communicated
adverse events (AE). Data were analyzed by using analytic and descriptive statistics. The instrument of
data collection was reliable, as evidenced by the total Cronbach?s Alpha of 0.90. The characterization of
the sampling consisted of 18.9% of nurses, 26.6% of technicians, and 54.5% of auxiliaries, which are in
the age group among 26 and 40 years. In dimension “Teamwork within units” 72.5% of professionals
agree
that when there is overwork they collaborated between them. Concerning dimension
“Supervisor/Manager Expectations and Actions Promoting Patient Safety” 78.3%
alleged that the
supervisor is open to communication about problems of patient
safety. Regarding dimension
“Management Support for Patient Safety” 53.6% realize that the hospital administration do not provide a
work climate that favors the patient safety. Concerning “Feedback and Communication About Error”
12.3% never
discuss ways to prevent errors and 19.3% said they always discuss. According to
dimension “Nonpunitive Response to Errors” 78.2% consider that their errors can be used against them.
Concerning dimension “Overall Perceptions of Patient Safety” 60.2% reveal not be by accident that more
serious mistakes do not happen in unity,
and 52.9% agree to have security problems in the unit.
Regarding dimension “Frequency of Events Reported ": the error category did not affect its notification,
and 73.5% answered not notify any AE in the past 12 months. Concerning to the Patient Safety Grade,
ranks as the most acceptable. We conclude, on the topic of patient safety, which the advances on
current scenario of health organizations are
challenging, however it is imperative the effective
mobilization of professionals in order to consolidate a culture of safety fruitful and constructive.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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SICHIERI, Karina. Mortalidade associada ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados,
segundo critério de Beers: revisão sistemática e metanálise. 2012 . p. 128. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Secoli, Silvia Regina
Resumo: Na atualidade, a questão dos eventos adversos a medicamentos nos idosos apresenta grande
importância, dada a expansão populacional deste grupo e o impacto negativo destes eventos, que
muitas vezes apresenta associação com o uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI).
Tendo em vista que os resultados dos estudos sobre o impacto do uso de MPI na mortalidade de
idosos, ainda são inconclusivos, o objetivo foi identificar e analisar na literatura científica as evidências
de que o uso de MPI em idosos, segundo critério de Beers, encontra-se associado a mortalidade. Tratase de uma revisão sistemática finalizada em 20 de Julho de 2012, cujos procedimentos metodológicos
seguiram as recomendações do Joanna Briggs Institutte e Systematic Reviews – Centre for Reviews
and Dissemination guidance for undertaking reviews in health care. Na busca das publicações foram
utilizadas as bases de dados Pubmed/Medline, Lilacs, Scopus, Embase, International Pharmaceutical
Abstracts, Web of science, Sciencedirect; CINAHL, Current contents connect, Proquest Dissertation and
Theses, Banco de teses-CAPES. A seleção das publicações e extração das informações dos estudos foi
realizada por dois investigadores de forma independente. A qualidade metodológica dos estudos foi
avaliada pela lista de verificação Newcastle-Ottawa. A amostra da RS foi constituída por 17 estudos,
sendo que destes, oito publicações compuseram a metanálise. Na síntese descritiva observou-se que a
maioria dos estudos apresentou nível de evidência IV (94,1%), cujo delineamento foi coorte (94,1%),
usou técnica de amostragem não probabilística (64,7%), coletou dados de modo prospectivo (64,7%),
utilizou amostra superior a 1.000 idosos (64,7%), realizou seguimento de 12 a 24 meses (52,9%) e a
obtenção do desfecho mortalidade ocorreu em bases de dados (64,7%). A metanálise que totalizou a
participação de 90.611 participantes apontou que idosos que utilizaram MPI apresentaram maior risco
relativo para o desfecho de mortalidade (RR=1,11; IC 95% 1,01 – 1,22; p = 0,023), de acordo com os
critérios de Beers, independente do cenário do estudo, da existência de comorbidades, de polifarmácia
ou do tipo de MPI usado.
Palavras-chave: Idosos, Mortalidade, prescrição inadequada, Revisão sistemática.

Abstract: Currently, the issue of adverse drug events in the elderly presents great importance, given the
expansion of this population group and the negative
impact of these events, which often presents
association with the use of Potentially Inappropriate Medications (PIM). Having in mind that the results of
studies on the impact of using MPI elderly mortality are still inconclusive, the aim was to identify and
analyze the evidences in the scientific literature that the use of PIM in the elderly, according to the Beers
criteria, is associated with mortality. This is a Systematic Review finalized in July 20, 2012, whose
methodological procedures followed the recommendations of the Joanna Briggs Institutte and Systematic
Reviews - Centre for Reviews and Dissemination Guidance for Undertaking Reviews in Health Care. In
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the search of the publications were used databases Pubmed / Medline, Lilacs, Scopus, Embase,
International Pharmaceutical Abstracts, Web of science,
Sciencedirect, CINAHL, Current Contents
Connect, Proquest Dissertation
and Theses database-CAPES. The selection of publications and
extraction of the information of the studies was conducted by two researchers independently. The
methodological quality of studies was assessed by
checklist Newcastle-Ottawa. The sample was
composed of RS 17 studies, of which eight publications were included in the meta-analysis. In the
synthesis descriptive observed that most studies showed level of evidence IV (94.1%), whose design
was cohort (94.1%) used non-probability sampling technique (64.7%), collected data from prospectively
(64.7%) used sample of more than 1,000 elderly (64.7%), realized during 12 to 24 months (52.9%) and
obtaining of outcome mortality occurred in databases (64.7% ). The meta-analysis which totaled the
participation of 90,611 participants pointed out that the elderly who have used PIM had higher relative
risk for the outcome of mortality (RR = 1.11, 95% CI 1.01 to 1.22, p = 0.023), according to Beers
criteria, regardless of the setting of the study, the existence of co-morbidities, polypharmacy, or the type
of PIM used.
Key words: Systematic review, Mortality,Elderly, Inappropriate prescribing
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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BARALDI , Nayara Girardi. Período pós-parto: práticas de cuidado adotadas pela puérpera. 2012 . p.
204. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Praça, Neide de Souza
Resumo: O puerpério é considerado uma fase de modificações biossocioculturais que, muitas vezes,
não são compreendidas pela mulher, o que exige maior atenção dos profissionais, dos familiares e das
redes de contato envolvidos em seu cuidado. A literatura e a prática profissional mostram que as
crenças sobre o cuidado da puérpera têm relevância em seu cotidiano e, muitas vezes, se sobrepõem
às orientações
recebidas na instituição de saúde. Diante desta situação, este estudo teve como
objetivo: explorar as práticas de cuidado adotadas no pós-parto pela mulher usuária de uma Unidade
Básica de Saúde da cidade de Rio Claro, SP. Trata-se de estudo qualitativo, que teve como referencial
teórico o Modelo de Competência Cultural de Purnell e cujos dados foram tratados pelo Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC). A
pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa e atendeu à
Resolução 196/96. Os dados foram coletados em 2011, por meio de entrevistas realizadas com 20
puérperas entre o 30º e 45º dias de pós-parto. Identificou-se a condição sociodemográfica e familiar das
entrevistadas, além de sua vivência no puerpério. Os dados mostraram que as puérperas eram jovens,
apresentavam baixo índice de
tabagismo, etilismo e drogadição, com renda média em torno de 3
salários mínimos. Os relatos obtidos originaram 21 DSC, cujos conteúdos mostraram a influência de
crenças sobre as práticas de cuidado no puerpério; crenças que foram transmitidas intergerações pelos
cuidadores de sua rede familiar e cultural. Os profissionais de saúde se fizeram presentes por meio de
orientações de práticas, com enfoque no biológico, oferecidas de maneira verticalizada e, por vezes,
fragmentada e divergente, o que demonstrou sua dificuldade em acompanhar as influências culturais
envolvidas no processo. Por conta disso, as práticas de cuidado no puerpério sofreram maior influência
das crenças e dos padrões da cultura da mulher, como também das informações obtidas na internet,
que preencheram lacunas e apontaram caminhos para a mulher seguir com maior segurança nesta fase
do ciclo gravídico- puerperal. Diante dos achados, propõem-se o estabelecimento de estratégias para
incorporação da bagagem cultural da mulher à assistência prestada pelo profissional de saúde, de modo
a prover o cuidado culturalmente competente; a programação de grupos voltados à educação em saúde,
focados na vivência do puerpério, para a mulher e sua rede de contato; a implementação da Estratégia
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Saúde da Família; e a inclusão do egresso de curso de Obstetrícia nos programas de saúde dos
municípios, para agregar este novo profissional no cuidado da mulher e de seu recém-nascido.
Palavras-chave: Competência Cultural, Cuidado pós-natal, Cultura, Pesquisa qualitativa, Saúde da
mulher.

Abstract: Puerperium is considered a phase with biological, social and cultural changes often
not
correctly understood by women, the main reason why requires special attention from professionals, and
caregivers networks involved on the care. Literature and professional practice shows that beliefs about
postpartum care has a strong relevance in a woman’s routine and often overlaps guidance received at
the health institutions. From this perspective, this study had as objective to explore practices adopted in
postpartum by women served in the Basic Health Unit in a city of Rio Claro state of São Paulo (Brazil).
This is a qualitative study and followed Purnell Cultural Competence Model as a theoretical approach
and whose data was treated by the Collective Subject Speech (CSS). The data was approved by Ethics
in Research Committee and complied with Resolution 196/96. The data was collected in 2011 through
interviews with 20 women in the puerperium between 30 and 45 days of postpartum. We identified social
and demographic conditions from each interviewed as well as from her family, besides their experiences
at the puerperal period. The data showed that women in the puerperium were young, had low smoking
rates, alcoholism or drugs addictions, and on average had an income that was equivalent to 3 minimum
salaries. The reports had originated 21 CSS, and the contents showed the stronger beliefs influence on
postpartum care practices; beliefs that were passed by intergenerational family and cultural caregivers.
Health professionals demonstrated their presence through guidelines with practices with a biological
focus and offered in a vertical manner, and sometimes divergent and fragmented, which demonstrated
difficulty in following the cultural influences involved in the process. For this reason, puerperal care
practices had suffered greatly due to the influence of beliefs and cultural woman patterns, as well as
information obtained from the Internet. The Internet filled gaps and provided greater security methods to
follow at pregnancy stage, childbirth as well as at puerperium. Upon reviewing the results, it is suggested
that the following take place to incorporate the cultures of women to the experiences of the health care
professionals to provide a culturally competent care; programming groups on health education focused
on the puerperium experience for women and her caregivers; the implementation of Family Health
Program, and the inclusion of Midwifery in the health programs to allow this new professional to take
care the woman and her newborn.
Key words: Cultural Competency, Qualitative research, Women’s health, Culture.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-18122012105359/publico/Nayara_Girardi_Baraldi.pdf
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SALLES, Patricia Sanches. Materiais escritos impressos de orientação em enfermagem: revisão
integrativa. 2012 . p. 114. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva, Maria Júlia Paes da
Resumo: Estudo de revisão integrativa da literatura científica com a finalidade de identificar e analisar o
conhecimento produzido no Brasil sobre materiais escritos impressos, elaborados por enfermeiros, que
subsidiam as orientações feitas em Enfermagem, baseado em 22 artigos nacionais selecionados no
Portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e BVS temática em Enfermagem, sem limite de período, a
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partir de descritores previamente definidos e palavras-chave, visto o baixo número encontrado só com
descritores (4 artigos). A análise dos estudos apontou que quanto aos objetivos, o de maior frequência
foi relatar o processo de elaboração do material 7 (32%). Quanto aos delineamentos de pesquisa,
identificamos que 13 (59%) são estudos qualitativos, 6 (27%) são estudos quantitativos, e os estudos
caracterizados como relato de experiência representam 3 (13%) deles. Quando o público alvo são os
pacientes, 11 (79%) artigos são destinados aos adultos e quando destinados aos acompanhantes, 6
(43%) são direcionados para acompanhantes de neonatos. Com relação à especialidade para qual o
material se destina se destacam: neonatologia e oncologia, representando 4 (18%) cada uma delas.
Quanto ao local onde o material escrito é utilizado destacam-se os hospitais e ambulatórios, com 9
(41%) cada um
deles. Em relação ao nome utilizado para o material escrito, o mais frequente foi
cartilha, com 6 (27%). Observou-se que 15 (68%) dos estudos apresentavam preocupação com a
elaboração do material escrito, sendo que o aspecto relevante mais citado foi conteúdo, com 12 (26%).
Em 10 (45%) artigos houve avaliação do material escrito, sendo em 8 realizada por pacientes e em 2
por profissionais. Os resultados apontam uma grande variedade e pouco consenso entre os autores
quanto à terminologia usada para o material escrito de orientação. Conclui-se ainda que dos 15 (68%)
artigos que se propuseram a descrever a elaboração do material, 9 (20%) o fizeram com a participação
do público alvo – aspecto considerado importante para a compreensão do mesmo.
Palavras-chave: Comunicação em enfermagem, Manuais, Material didático.

Abstract: An integrative literature review was performed in order to identify and analyze the knowledge
produced in Brazil on written materials printed, written by nurses, which subsidize the guidelines made in
Nursing, based on 22 items selected from the National Portal VHL (Virtual Health Library ) and thematic
VHL Nursing, unlimited time, as previously defined descriptors and keywords, given the low number
found only with descriptors (four articles). The studies showed that the objectives, the most often was to
study the process of preparing the material 7 (32%). With regard to research designs, we identified 13
(59%) are qualitative studies, 6 (27%) are quantitative studies, and studies have characterized as an
experience report represent 3 (13%) of them. When the target audience are the patients, 11 (79%)
articles are
intended for adults and when intended for companions, 6 (43%) are directed towards
caregivers of newborns. Regarding the art to which the material is intended as:
neonatology and
oncology, representing four (18%) each. As to where the written material is used to highlight hospitals
and clinics, with 9 (41%) each. Regarding the name used for written material, the most common was the
primer, with 6 (27%). It was observed that 15 (68%) of the studies presented concern the preparation of
written material, and the most relevant aspect cited was content with 12 (26%). 10 (45%) was evaluating
articles of the written material, being performed in 8 patients and 2 by professionals. The results show a
great variety and little consensus among authors as to the terminology used for the material written
guidance. It was also found that of 15 (68%) articles that sought to describe the preparation of material, 9
(20%) did so with the participation of the audience - something considered important
for the
understanding of it.
Key words: Nursing communication, Manuals, Educational material.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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NASCIMENTO, Christiane Borges do. Conhecimento e uso da anticoncepção de emergência entre
adolescentes estudantes do ensino médio. 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
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Orientador: Borges, Ana Luiza Vilela
Resumo: As práticas contraceptivas na adolescência apresentam dinâmica própria, em que as decisões
acerca do uso de algum método variam em função de uma série de elementos, como o conhecimento
sobre anticoncepção, a
experiência sexual e o relacionamento vigente. Por conta de serem
essencialmente solteiros, os adolescentes alternam os métodos de acordo
com o tipo de
relacionamento, seja ocasional ou estável, bem como ao longo deste. É justamente nos momentos de
alternâncias e descontinuidades no uso de métodos que a anticoncepção de emergência pode surgir
como opção para a prevenção da gravidez não planejada. Mesmo que já esteja disponível em alguns
serviços da rede pública de saúde no país, pouco se sabe sobre o seu conhecimento e uso. Assim, este
estudo teve como objetivo analisar o nível do conhecimento e o uso da anticoncepção de emergência
entre adolescentes estudantes do ensino médio. Para isto, foi conduzido um estudo quantitativo do tipo
transversal. A população de estudo constou de estudantes solteiros de 15 a 19 anos de idade que
estavam
matriculados em escolas públicas e privadas do município de Arujá, São
Paulo. Os
estudantes foram selecionados considerando a amostragem probabilística por conglomerado, realizado
em duas etapas (estratificação por escola e sistemática por turma) (n=669). Os dados foram coletados
por meio de um questionário autoaplicado, no qual as variáveis dependentes foram o conhecimento
sobre a anticoncepção de emergência (incluindo
apenas aqueles que a conheciam) e o uso da
anticoncepção de emergência (incluindo apenas aqueles que iniciaram a vida sexual). As variáveis
independentes dizem respeito às características sociodemográficas e ao
comportamento sexual e
contraceptivo. A análise de regressão linear múltipla identificou como variáveis associadas ao nível do
conhecimento da anticoncepção de emergência o tipo de escola, o ano escolar, o sexo, a relação
sexual e conhecer alguém que já usou o método. Por sua vez, a análise de regressão logística múltipla
identificou como variáveis associadas ao uso da anticoncepção de emergência a religião, o namoro
atual e
conhecer alguém que já usou o método. Os resultados obtidos
demonstraram que os
adolescentes de ambos os tipos de escola sabem pouco sobre a anticoncepção de emergência, apesar
de uma parcela
significativa ter usado este método. Demonstraram, também, que o nível de
conhecimento da anticoncepção de emergência não afetou o uso deste método.
Palavras-chave: Anticoncepção, Anticoncepção Pós-Coito, Saúde do adolescente, Saúde Sexual e
Reprodutiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-30112012115828/publico/Christiane_Borges_Nascimento.pdf
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CARDONA, Natália Cristina. Importância atribuída aos conteúdos abordados da ‘Ficha de
acompanhamento dos cuidados para promoção da saúde da criança’ na consulta de puericultura,
por familiares de crianças menores de 1 ano, na Zona Leste de São Paulo. 2012 . p. 93.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Veríssimo, Maria de Lá Ó Ramallo
Resumo: Objetivos: caracterizar a ocorrência dos cuidados familiares a crianças menores de 1 ano,
segundo a Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da saúde da criança e identificar
a importância atribuída pelos familiares de crianças menores de 1 ano à inserção dos conteúdos da
ficha nas consultas de puericultura. Método: estudo quantitativo, descritivo e exploratório, realizado em
uma UBS na Zona Leste da cidade de São Paulo. Participaram do estudo 96 familiares de crianças
menores de 1 ano pertencentes à amostra sorteada. Dados coletados por entrevistas, com instrumento
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baseado na Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da saúde da criança. Parte dos
familiares respondeu a perguntas abertas adicionais, justificando suas respostas. Realizou-se análise
descritiva dos dados mediante frequências absolutas e relativas. As respostas às perguntas abertas
foram submetidas à análise temática de conteúdo, obtendo-se categorias empíricas. Resultados: como
responsável, observou-se predominância de mães, a maioria era casada, tinha entre 20 e 29 anos e
não exercia atividade remunerada, 86,5% tinham menos de 8 anos de estudo. A maioria tinha apenas
um filho e uma gestação. Todas tinham realizado acompanhamento pré-natal, 96,9% das crianças
ficavam no domicílio. A maioria das moradias era de alvenaria, o chefe da família é o pai para 67,7%
dos entrevistados. A escolaridade do chefe apresenta-se mais elevada do que a das mães e todos os
chefes exerciam atividade remunerada.
Palavras-chave: Criança, Desenvolvimento infantil, Enfermagem pediátrica, Promoção da saúde.

Abstract: Objectives: to characterize the occurrence of the family care for children under one year,
according to the Formulary of attendance for the child health promotion (‘Ficha de acompanhamento dos
cuidados para promoção da saúde da criança’) and identify the importance attached by parents of
children younger than one year to the inclusion of the contents of the form in consultations of childcare.
Method: quantitative, descriptive and exploratory study, held in a UBS situated in the East Zone of São
Paulo city. The study included 96 families with children under one year. The informations were collected
through interviews with an instrument based on the Formulary
of attendance for the child health
promotion. Part of
the families answered additional open questions, justifying their answers. We
conducted a descriptive analysis of the informations by absolute and relative frequencies. The answers
to the open questions were submitted to thematic analysis of the content, obtaining empirical categories.
Results: as responsibles, there is some predominance of mothers, most of them were married, and had
between 20 and 29 years old, and were not wage earners, 86.5% had studied less than eight years.
Most had only one son and a single pregnancy. All participants had undergone prenatal care. 96.9% of
the children lived in a house. Most of the houses were built by masonry, the head of the family is the
father to 67.7% of respondents. The schooling of the head of the family tends to be higher than the
mothers and all heads of family were employed.
Key words: Health promotion, Child, Child development, Pediatric Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013105533/publico/Natalia_Cristina_Cardona_corrigida.pdf
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FERREIRA, Carlos Tadeu Maraston. Adoção da sistematização de assistência de enfermagem em
unidades de referência em hanseníase no município de São Paulo: limites e possibilidades. 2012 .
p. 114. Dissertação de Mestrado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: Este estudo tem o objetivo de conhecer a prática dos enfermeiros que atuam diretamente em
unidades de referência de hanseníase no município de São
Paulo, através da apropriação da
Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), seus limites e possibilidades. Tendo como
objetivos secundários, verificar se a capacitação sobre a SAE, realizada pelo Programa Municipal de
Controle da Hanseníase (PMCH) de São Paulo nos
anos de 2007/2008 foi incorporada pelos
enfermeiros que participaram da mesma. Através de um questionário dirigido, trinta enfermeiros, que
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atuam diretamente com os pacientes de hanseníase nas unidades de referência do município de São
Paulo, responderam a questões que mostram a caracterização profissional, do grupo e especificamente
sobre a adoção da SAE e as contradições e dificuldades em suas diferentes fases de aplicação. O
perfil desses profissionais é de 86,6% do gênero feminino, com prevalência de 40% na faixa etária entre
45 e 55 anos de idade, 43,3% formadas entre 1 e 10 anos e 60% atua de 1 a 4 anos nas respectivas
unidades. O estudo mostrou que 100% dos enfermeiros envolvidos conhecem a referida sistematização,
porem apenas 30% participou da capacitação de 2007/2008 e 83,4% a aplicam nos pacientes de
hanseníase. Observamos as variáveis de importância, atributo, ação e decisão que os enfermeiros dão
a esse modelo, bem como as dificuldades e limitações observadas nos resultados comparativos entre
os enfermeiros que participaram da capacitação 2007/2008 e os que não participaram. Ambos os
grupos apontam como maior dificuldade o diagnóstico de enfermagem, porem na sequência, o grupo
que fez a capacitação (33,3%) aponta o exame físico o aspecto com maior dificuldade, enquanto que o
grupo que não fez a referida capacitação aponta 31,3%, como sendo a prescrição de enfermagem a
segunda maior dificuldade. 88,9% dos capacitados e 87,5%
dos não capacitados pelo PMCH em
2007/2008, utilizam como guia de taxonomia o que a North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA) preconiza. Ambos os grupos também elegem como sendo o principal fator limitante na
aplicação da SAE, o excesso de atividades e na sequência, a falta de espaço físico. Para o grupo que
participou da capacitação, 88,9%
aponta que a SAE auxilia no planejamento do cuidado e no
acompanhamento da evolução, ainda elegendo como possibilidades 77,8% a contribuição na adesão ao
tratamento e 66,7% na prevenção de incapacidades físicas. Igualmente eleito pelo grupo de enfermeiros
que não participaram do treinamento, 81,3% refere que a SAE auxilia no planejamento do cuidado e no
acompanhamento da evolução, elegendo
como possibilidades a adesão ao tratamento (68,8%) e
prevenção de incapacidades também 68,8%. Concluindo que esse modelo deva ser mais pesquisado
mostrando as possibilidades de ser adequada a realidade na perspectiva da saúde coletiva, e que
reuniões de atualização focadas, muito contribuiriam para o fortalecimento dessa prática, caminhando
dessa maneira na construção do conhecimento da enfermagem, favorecendo a melhor qualidade na
assistência prestada as pessoas atingidas pela hanseníase.
Palavras-chave: Enfermagem em saúde pública, Hanseníase, Modelos de atenção à saúde, Processos
de enfermagem.

Abstract: This study aims to understand the practice of nurses working directly in reference units of
leprosy in São Paulo, through the appropriation of Systematization of Nursing (SAE), its limits and
possibilities. Having as a secondary objective, verify that the training on the SAE held by the Municipal
Leprosy Control (PMCH) in São Paulo in 2007/2008 was incorporated by the nurses who participated in
it. Through a questionnaire, thirty nurses, who work directly with leprosy patients in the reference units in
São Paulo, responded to questions that show featuring professional group and specifically on the
adoption of SAE and the contradictions and difficulties in their different stages of implementation. The
profile of these professionals is 86.6% female, with 40% prevalence in the age group between 45 and 55
years of age, 43.3% graduated from 1 to 10 years and operates 60% 1-4 years in respective units. The
study showed that 100% of the nurses involved
know that systematization, however only 30%
participated in the training year 2007/2008 and 83.4% to apply in leprosy patients. Observed variables of
importance, attribute, action and decision that nurses give this model as well as the difficulties and
limitations noted on the comparative results between nurses who participated in the training 2007/2008
and those who did not
participate. Both groups show greater difficulty as the nursing diagnosis,
however as a result, the group that did the training (33.3%) suggests a physical examination looks more
difficult, while the group that did such training 31 points 3%, as the path nursing prescription the second
highest difficulty. 88.9% of skilled and unskilled 87.5% of the PMCH in 2007/2008, using as a guide the
taxonomy of the North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) calls. Both groups also elect to
be the main limiting
factor in the application of SAE, excessive activity and following, the lack of
physical space. For the group that participated in the training, 88.9% indicates that the NCS assists in
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care planning and monitoring the progress, even as possibilities electing 77.8% contribution in treatment
adherence and 66.7% in the prevention of disabilities physical. Also elected by the group of nurses who
did not participate in training, 81.3% stated that the NCS assists in care planning and monitoring the
progress, electing possibilities as treatment adherence (68.8%) and also POD 68 8%. Concluding that
this model should be further researched the possibilities of showing the reality to be appropriate in view
of public health, and update meetings focused much contribute to the strengthening of this practice,
walking this way in the construction of nursing knowledge, favoring better quality in assisting people
affected by leprosy.
Key words: Public health nursing, Nursing process, Models of health care, Leprosy.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110956/publico/Carlos_Tadeu_Maraston_Ferreira.pdf

Nº de Classificação: 17760
SANTOS, Maiara Rodrigues dos. A relação de ajuda e confiança entre enfermeiros e familiares de
crianças internadas. 2012 . p. 118. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bousso, Regina Szylit
Resumo: Os enfermeiros têm se mostrado mais conscientes da necessidade e do compromisso no
estabelecimento do cuidado centrado na criança e na família. Entretanto, reconhecem dificuldades para o
engajamento inicial com
os familiares presentes no hospital, prejudicando a implementação dessa
prática. Acreditamos que estratégias para esse engajamento devam incluir a criação de um contexto
para que enfermeiras e famílias possam estabelecer uma relação de reciprocidade na qual a confiança,
a comunicação regular, a transparência e a cooperação para atender as necessidades da família, sejam
asseguradas. A Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson permite ao enfermeiro desenvolver um
relacionamento de ajuda e confiança com as famílias de crianças no contexto do cuidado. Este estudo
teve como objetivo compreender a experiência dos enfermeiros sobre o desenvolvimento da relação de
ajuda e confiança com famílias de crianças em unidades de pediatria, à luz da Teoria do Cuidado
Humano de Jean Watson. Para tanto, adotou-se a abordagem qualitativa descritiva, utilizando o modelo
híbrido de análise temática como referencial metodológico e a Teoria do Cuidado Humano como
arcabouço teórico. A coleta de dados ocorreu em três etapas: apresentação de conteúdo teórico e
material de apoio; vivência do
relacionamento de ajuda e confiança; entrevista semi estruturada,
realizada com doze enfermeiras de um hospital particular na cidade de São Paulo. Os resultados
apontam para fatores internos e externos aos enfermeiros, relacionados com os dez caritas processes da
teoria de Watson, que influenciam no estabelecimento da relação de ajuda e confiança no cuidado de
famílias de crianças internadas, bem como os benefícios que essa teoria agrega na prática desses
profissionais. A partir da compreensão dos enfermeiros sobre esse relacionamento, vimos que o
referencial de Jean Watson pode ajudá-los a aproximarem-se da família de forma autêntica, consciente e
intencional. Assim, a prática da relação de ajuda e confiança contribui para um melhor gerenciamento do
cuidado ao reconhecerem o potencial que esse encontro tem para beneficiar as famílias de crianças no
enfrentamento de uma situação de doença.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem - Teoria, Enfermagem pediátrica, Família.
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Abstract: Nurses have been more aware of the need and commitment in establishing a centred care on
the child and their family. However, they recognize difficulties in an initial engagement with the family
present at the hospital, hindering the implementation of such practice with them. We believe that
strategies to promote this engagement should include the creation of a context which enables nurses
and families to establish a reciprocal relationship in which trust, regular communication, honesty, as well
as cooperation to attend the families’ needs, can be guaranteed. Jean Watson's Human Caring Theory
allows nurses to develop a helping-trusting caring relationship with children and families within the caring
context. This study aimed to understand nurses’ experience about the development of the helpingtrusting caring relationship with families of children in pediatric units, in the light of Jean Watson's
Human Caring Theory. We adopted the descriptive qualitative approach, using the hybrid model of
thematic analysis as methodological
framework and the Human Caring Theory as a theoretical
framework. Data collection occurred in three stages: presentation of theoretical content and support
material; experience in helping-trusting relationship; semi-structured interviews, with twelve nurses, from
a private hospital in São Paulo. The results pointed to nurse´s intrinsic and environmental factors, related
with the caritas process of Watson´s theory, that influence not only the development of a helpingtrusting caring relationship with the families of hospitalized children, but also the benefits that this theory
brings to nursing practice. From the nurses' perspectives on this relationship, we noticed that this theory
can help them willingly approach the families, with authenticity, knowledge and awareness. Hence, the
helping-trusting caring relationship contributes to improve the families´ welfare, when they recognize the
benefic potential that this meeting has for the children’s families in facing an illness situation.
Key words: Nursing care, Pediatric nursing, Nursing - theory, Family.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27082012145057/publico/Maiara_Rodrigues_Santos.pdf

Nº de Classificação: 17763
SOUZA, Cláudia Quinto Santos de. O significado do cuidado na consulta de enfermagem às
pacientes portadoras de câncer de colo uterino submetidas à radioterapia: percepção da
enfermeira. 2010 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2010.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Leite, Joséte Luzia
Resumo: A consulta de enfermagem à cliente portadora de câncer de colo uterino submetida à
radioterapia deve ser realizada a partir da integração de ações sistematizadas e coerentes, dirigidas para
a produção de resultados que possibilitem um cuidado humanizado, de qualidade e com vistas à
integralidade. Neste sentido, este estudo tem como objeto o gerenciamento do cuidado na consulta de
enfermagem ambulatorial às clientes portadoras de câncer de colo uterino com indicação de radioterapia.
Seus objetivos foram: identificar os significados atribuídos pela enfermeira ambulatorial ao cuidado as
clientes portadoras de câncer do colo uterino e submetidas à radioterapia; descrever as ações
desenvolvidas pelas enfermeiras durante a consulta de enfermagem a estas clientes; discutir suas
implicações para o gerenciamento do cuidado destas clientes e propor a sistematização do cuidado de
enfermagem para as clientes portadoras de câncer de colo do útero submetidas a radioterapia, durante o
seguimento ambulatorial, sob a ótica das enfermeiras e das clientes. Trata-se de um estudo qualitativo,
descritivo, tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. A coleta de dados foi realizada por
meio de entrevista semi- estruturada com 8 enfermeiras que atuam na assistência ambulatorial as
clientes portadoras de câncer de colo uterino e submetidas à radioterapia, e, 13 clientes que participaram
da referida consulta. Os cenários do estudo foram os Hospitais do Câncer I, II e III do Instituto Nacional
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do Câncer, localizado no município do Rio de Janeiro. Os resultados revelaram uma assistência de
enfermagem diferenciada no que concerne a atuação da enfermeira, porém, ainda não completamente
sistematizada, onde a profissional identifica a consulta de enfermagem como fundamental para o
desenvolvimento de ações educativas e como um espaço que favorece a relação interacional por meio da
escuta ativa. No que se refere às implicações para o gerenciamento do cuidado as enfermeiras percebem
fatores institucionais que levam à descontinuidade do cuidado da cliente, dificultando a criação de
vínculos e o desenvolvimento de ações mais efetivas que garantam a integralidade da assistência. O
estudo apresenta uma proposta de sistematização da assistência a cliente portadora de câncer de colo
de útero submetida à radioterapia, tendo como perspectiva contribuir para o desenvolvimento de ações
que favoreçam o cuidado integral desta clientela.
Palavras-chave: Enfermagem, Gerenciamento do cuidado, Integralidade, Radioterapia.

Abstract: The nursering consultation to women with cervical cancer subjected to radiotherapy must be
done through the integration of systematized and coherent actions, driven to the production of results that
allow a humanized, full of quality and integral care. In this sense this study focus on the management of
care in nursing consultation in out-patient clinic to cervical cancer bearer women with indication of
radiotherapy. Its aim were: identify the meanings attributed by the out-patient clinic nurse in health care to
cervical cancer bearer women subjected to radiotherapy; To describe the actions developed by the nurses
during the nursing consultation to that clients. Discuss its implications towards health care management to
these clients and propose a nursing care systematization to the cervical cancer bearer women subjected
to radiotherapy, during the out-patient clinic segment, under clients' and nurses points of view. It deal with
a qualitative, descriptive study having as a theoretical reference the Simbolic Interacionism. The data
colection was realized trough a semi structured interview done with 8 nurses that work in out-patient
clinics that treat cervical cancer bearer women subjected to radiotherapy and with 13 clients that took part
of the fore mentioned consultation. The study took place inside Hospitais do Câncer I, II e III that belong to
the Instituto Nacional do Câncer, in Rio de Janeiro. The results revealed that a differentiated assistance
concerned to the nurse performance, but not totally systematized, where she identifies the nursing
consultation as essential to the developments of education actions and as a environment that helps the
interactional relationship trough the active listening. As far as implications in management of nursing care
are concerned the nurses notice institutional factor that lead to the end of clients' care, making difficult the
ties creation and the development of effective actions that ensure an integral assistance. The study shows
a proposal of assistance systematization to the cervical cancer bearer women subjected to radiotherapy,
focused on contribute to the development of actions that favour the integral health care of these
costumers.
Key words: Radiotherapy, Health care management, Integrality, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_ClaudiaQuintoSantosDeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17766
FRAGOSO, Diene Almeida Rufino. A resiliência da equipe de enfermagem frente às adversidades
encontradas no setor de emergência. 2011 . p. 118. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Santoro, Deyse Conceição
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Resumo: Estudo do tipo Survey, descritivo, de natureza quantitativa sobre a resiliência da equipe de
enfermagem frente às adversidades encontradas no setor de emergência. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, pelo Coordenador responsável
pelas pesquisas do Centro de Estudos e pelo diretor do Hospital onde foi realizada a pesquisa. Tem
como objetivos: mapear a resiliência da equipe de enfermagem que atua no setor de emergência;
enumerar os fatores de risco e fatores de proteção identificados pela equipe de enfermagem que atua na
unidade de emergência; analisar a resiliência da equipe de enfermagem no setor de emergência frente os
fatores de risco e, discutir como se expressa a resiliência nos profissionais de enfermagem que atuam no
setor de emergência frente os fatores de risco, utilizando para isto um roteiro de entrevista estruturado e
a escala de resiliência desenvolvida por Wagnild & Young. A amostra foi composta por 70 profissionais
(22 enfermeiros e 48 técnicos/auxiliares) que atuam de forma assistencial no setor de emergência de um
hospital público Estadual do Rio de Janeiro. Os resultados revelam que para 100% dos entrevistados o
setor de emergência possui adversidades, dentre as quais destaca-se o déficit de funcionários (citado por
86,36% dos enfermeiros e 85,42% dos técnicos e auxiliares entrevistados), falta de treinamento (77,27%
e 52,08%), insegurança relacionada a agressões (72,73% e 37,50%), desgaste físico (59,09% e 72,92%),
a grande demanda de pacientes (54,54% e 66,67%) e a carga excessiva de trabalho (citado por 54,54%
e 58,33%). Dos 22 enfermeiros, 77% apresentam resiliência moderada e 23% resiliência alta. Já entre os
técnicos, 35% apresentou resiliência alta, 50% resiliência moderada e 15% resiliência baixa. Os principais
fatores de proteção citados pelos profissionais foram: equipe de enfermagem unida (citado por 63,64%
dos enfermeiros e 66,67% dos técnicos), conversar com os colegas (63,64% e 50%) e, a melhora do
paciente (45,45% e 45,83%). A partir dos dados conclui-se que o setor de emergência é um cenário rico
em adversidades, que os profissionais de enfermagem que lá atuam as reconhece, porém, em sua
maioria, não se deixam abater por elas, encontrando meios de se proteger de suas influências e de
superá-las.
Palavras-chave: Emergência, Enfermagem, Resiliência.

Abstract: Survey Study, descriptive, quantitative about the resilience of nursing staff in the face of the
adversity encountered in the emergency room. The study was approved by the Committee of Ethics in
research of Nursing School Anna Nery, by the Coordinator responsible for the researches at the Centre of
Studies and by the Director of the Hospital where the research was done. Aims to: map the resilience of
the nursing staff that works in the emergency room, list the risk factors and protective factors identified by
the nursing staff that works in the emergency department, analyze the resilience of the nursing staff in the
emergency room in the face of the risk factors and discuss how resilience is expressed in the nursing
professionals who work in the emergency room facing the risk factors, for which purpose a structured
interview and the resilience scale was developed by Wagnild & Young. The sample was composed by 70
professionals (22 nurses and 48 technicians / assistants) wich act as emergency assistance in the
emergency room of a public State Hospital in Rio de Janeiro. The results show that 100% of respondents
reported that there are adversity in the emergency room, among which stands out the deficit of staff (cited
by 86.36% of the nurses and 85.42% of the nursing technicians and assistants respondents), lack of
training (77, 27% and 52.08%), insecurity related to aggression (72.73% and 37.50%), physical stress
(59.09% and 72.92%), the large number of patients (54.54% and 66.67%) and excessive workload (cited
by 54.54% and 58.33%). Of the 22 nurses, 77% have moderate resilience and 23% high resilience.
Already among the technicians, 35% presented high resilience, 50% moderate resilience and 15% low
resilience. The main protective factors cited by the professionals were: Nursing staff together(cited by
63,64% of the nurses and 66,67% of the technicians), talk with colleagues (63.64% and 50%), and the
improvement of the patient (45.45% and 45.83%). From the data it is concluded that the emergency is a
scenario rich in adversity. Nursing professionals who work there recognize them but mostly aren't
defeated by them finding ways to protect themselves from their influences and to overcome them.
Key words: Resilience, Emergency, Nursing.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 17767
VITAL, Isabel Cristina Oliveira. A informação como instrumento da assistência em Artroplastia Total
de Quadril: um estudo de Enfermagem Traumato-Ortopédica. 2011 . p. 81. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Cameron, Lys Eiras
Resumo: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição da articulação do quadril e
é um tratamento eficaz para doenças degenerativas articulares e fraturas nessa região e tem como
objetivo primordial, restabelecer a função coxofemural e melhorar a qualidade de vida. Esta pesquisa tem
como objeto a informação como parte da assistência, recebida ou não, pelo paciente no período pré, intra
e pós-operatório de
Artroplastia Total de Quadril. Os objetivos deste estudo são: identificar as
informações
recebidas e não recebidas, pelo paciente, relacionadas ao período pré, intra e pósoperatório
de Artroplastia Total de Quadril e classificar essas informações quanto ao grau de
importância atribuído pelos pacientes no período perioperatório de Artroplastia Total de Quadril. Trata-se
de um estudo de abordagem quantitativa, transversal e do tipo Survey. Os dados para esta pesquisa
foram coletados em três hospitais de esferas diferentes de governo: um hospital federal (HF), um
hospital estadual (HE) e um hospital municipal (HM), no período de outubro de 2010 a outubro de 2011,
com o intuito de identificar os pacientes submetidos ou a se submeterem à Artroplastia Total de Quadril.
Dos 73 pacientes que participaram desta pesquisa, 24 eram do hospital federal, 7 do hospital estadual e
42 do hospital municipal. Desses, 43 (69%) encontravam-se no período pré-operatório e 30 (41%) no
período pós- operatório. Com relação ao sexo dos pacientes que participaram desta pesquisa, 43 eram
do sexo feminino (59%) e 30 eram do sexo masculino (41%), mostrando uma prevalência de mulheres
com indicação para a cirurgia de ATQ. A idade dos pacientes variou de 29 a 92 anos. A maior frequência
dos pacientes do sexo feminino estava na faixa de 50 a 89 anos de idade (88,3%) e do sexo masculino,
entre 40 e 89 anos (96,7%).Com relação à causa de indicação para a Artroplastia Total de Quadril, os
dados desta pesquisa apontam: fratura, necrose avascular, coxortrose, infecção e revisão. Ao contrário
do que era imaginado anteriormente, os dados apontaram que a grande maioria das informações,
recebidas ou não, pelos pacientes, mas reconhecidas como necessárias durante o processo cirúrgico,
eram muito importantes. Raras foram as avaliações de medianamente importante e não houve nenhuma
menção à informações pouco importantes. Também ficou demonstrado que as informações recebidas,
ou não, mas entendidas como tendo alguma importância para o paciente, ficaram muito aquém e
superficiais do que se podia esperar e do que sabemos atualmente sobre a preparação do paciente para
o pré, intra e pós-operatório, assim como para a alta e reabilitação dessa cirurgia de grande porte.
Palavras-chave: Artroplastia Total de Quadril, Assistência perioperatória, Cuidado de enfermagem,
Enfermagem, Enfermagem Ortopédica.

Abstract: The Total Hip Arthroplasty (ATK) is a joint replacement surgery of the hip and is an effective
treatment for degenerative diseases and articulate fractures in this region and has as objective, restore
the hip joint function and improve the quality of life. The objectives of this study are to: identify the
information received and not received by the patient, related to pre, intra and postoperative period of
Total Hip Arthroplasty and classify such information as to the degree of importance given by patients in
perioperative period of Total Hip Arthroplasty. This is a cross-sectional study of quantitative approach,
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and the type Survey. The data for this survey were collected in three hospitals in different spheres of
Government: a federal hospital (HF), a State hospital (HE) and a municipal hospital (HM) between
October 2010 and October 2011, in order to identify the patients submitted or up to submit to Total Hip
Arthroplasty. Out of 73 patients who took part in this survey, 24 were from the Federal hospital, 7 from
the State hospital and 42 from the Municipal hospital. Out of these, 43 (69%) were in preoperative period
(41%) and 30 in the post-operative period. In relation to sex of the patients who took part in this survey,
43 were females (59%) and 30 were males (41%), showing a prevalence of women with indication for the
surgery of ATK. The age of the patients ranged from 29 to 92 years. The greater frequency of female
patients were in the range of 50 to 89 years old (88.3%) and male, between 40 and 89 years (96.7%). In
relation to the cause of indication for Total joint arthroplasty of the hip, the data from this survey pointed
out: fracture, avascular necrosis, hip joint, infection and review. Different from what was previously
imagined, the data showed that the vast majority of information received or not, by
patients, but
recognized as necessary during the surgical process, were very important. Rare were the reviews of
mildly important and there was no mention of the minor information. It was also demonstrated that the
information received, or not, but understood as having any importance to the patient, were very short and
superficial than one could expect and what we know today about the patient's preparation for the pre,
intra and post-operative care, as well as for high and rehabilitation of major surgery.
Key words: Nursing Care, Total Hip Arthroplasty, Orthopaedic Nursing, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_IsabelCristinaOliveiraVital.pdf
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ABREU, Marcleyde Silva de Azevedo. A Trajetória da Primeira Turma de Oficiais Enfermeiros da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (1994 - 1995). 2011 . p. 194. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: O presente estudo tem como objeto o movimento de inserção da primeira turma de Oficiais
Enfermeiros na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, orientando-se para o alcance dos seguintes
objetivos: descrever o processo de inserção da primeira turma de Oficiais Enfermeiros no QOS da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; analisar a aquisição do
habitus militar pelos oficiais
enfermeiros no espaço da Escola de Formação de Oficiais e no Hospital Central da Polícia Militar e
discutir a inserção da 1ª Turma de oficiais Enfermeiros no Quadro de Saúde da PMERJ. Do ponto de
vista metodológico, desenvolveu-se estudo de natureza histórico social, cujas fontes foram: documentos
escritos, orais e fotográficos, pertencentes aos acervos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
bem como do acervo particular da pesquisadora e de alguns oficiais que foram entrevistados. Na análise
do corpus
documental, utilizou-se o referencial teórico derivado da produção sociológica de Pierre
Bourdieu, quando trata dos conceitos de campo, habitus e luta simbólica, capital e dominação
masculina. Os resultados apontam para as marcas simbólicas que indicam a incorporação do habitus
militar e se refletiu nas posições dos Tenentes PM Enfermeiros Estagiários no espaço da Escola de
Formação de Oficiais, bem como na distribuição dos aprovados no Hospital Central da Polícia Militar, na
qualidade de oficiais enfermeiros. Os achados indicam igualmente a influencia dos tipos de capital dos
enfermeiros e da entrada de um grupo com predominância feminina na corporação. Conclui-se que o
ingresso da turma pioneira de
Oficias Enfermeiros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
ensejou importante reclassificação das posições de poder e prestígio no interior do Hospital Central da
Polícia Militar, propiciando visibilidade a enfermagem militar.
Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem militar, História da enfermagem.
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Abstract: The object of study is the movement of insertion of the first class of officers Nurses in the
Military Police of Rio de Janeiro, gearing up to achieve the following objectives: describe the process of
inserting the first class of the QOS of Officers Nurses State Military Police of Rio de Janeiro; examine the
acquisition of habitus military by officers nurses within the Training School Officers and the Central
Hospital of Military Police and discuss the inclusion of 1st Class officers Nurses in Table Health PMERJ.
From the methodological point of view, we developed social historical study of nature, whose sources are
written documents, oral and photographic collections belonging to the Military Police of the State of Rio
de Janeiro, as well as the private collection of the researcher and some officers who were interviewed. In
Corpus analysis, we used the theoretical framework derived from the production of sociological Pierre
Bourdieu, when dealing with the concepts of field, habitus and symbolic struggle, capital and male
domination. The results point to the symbolic marks that indicate the incorporation of habitus military and
reflected the positions of Trainee Nurses PM Lieutenants in the space of Officer Training School, and
approved the distribution of the Central Hospital of Military Police, acting as official nurses. The results of
this paper also
indicate the influence of types of capital input of nurses and a group of female
predominance in the corporation. We conclude that the admission of the pioneer class of Nurses Officers
of the Military Police of Rio de Janeiro increased important reclassification of positions of power and
prestige within the Central Hospital of Military Police, providing visibility to military nursing.
Key words: Military Nursing, History of Nursing, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
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ROCHA, Kelly da Silva. Quando a Enfermagem se agita: Medicação e Enfermagem Psiquiátrica. 2011.
p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: "Saúde Mental" do Núcleo de Pesquisa em Enfermagem Hospitalar (NUPENH)
Orientador: Loyola, Cristina Maria Douat
Resumo: O objeto do estudo centra-se no papel do enfermeiro na administração da medicação SOS em
Psiquiatria, tendo como objetivos: descrever os fatores
determinantes para a administração da
medicação SOS; discutir os critérios clínicos utilizados para a administração das medicações prescritas
sob a forma SOS, sob a ótica da Reforma Psiquiátrica. O presente estudo teve como cenário uma
instituição Psiquiátrica privada, de pequeno porte, conveniada ao Sistema Único de Saúde, localizada
no interior do estado do Rio de Janeiro. À época do estudo, encontravam-se internados 46 mulheres e
72 homens internados, totalizando 138 pacientes. O estudo
buscou a análise de prontuários e
prescrições médicas dos pacientes internados na instituição, bem como a elaboração de um diário de
campo, onde os principais aspectos observados foram anotados. Os dados foram analisados a partir da
análise
temática e frequência simples, a luz da produção de formadores de opinião, teóricos
contemporâneos da Psiquiatria Social, com destaque para Paulo Amarante e Benedeto Sarraceno.
Dentro da Enfermagem Psiquiátrica, este estudo foi embasado nos estudos de Cristina Loyola, Luciana
Kantorski, Ruth Rocha e Debora Kirschbaum. Identificou-se que a enfermagem na instituição parece
exercer suas atividades focada nos aspectos de enfermagem fundamental (manutenção da higiene
corporal e administração de medicamentos), exercendo poucas tarefas específicas de Enfermagem
Psiquiátrica, tais como a promoção do relacionamento terapêutico e de um ambiente terapêutico. Não
foram encontrados critérios clínicos para a administração de medicamentos prescritos como SOS ou,
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nos casos em que esta não se encontrava, para comunicar o plantão médico da necessidade de uma
medicação de emergência. O julgamento da necessidade dessas medicações variou entre a “agitação
psicomotora”, crise convulsiva, não querer deglutir a medicação oral prescrita e tentativa de fuga da
instituição. Não foram observadas condutas de enfermagem psiquiátrica que precedessem à decisão de
administrar uma medicação SOS.
Palavras-chave: Administracao
Medicamentos sob prescrição.

de

medicamentos,

Enfermagem,

Enfermagem

psiquiátrica,

Abstract: This study’s focuses on the role of nurses in the administration of SOS
medication in
psychiatry, aiming to describe the determinants for the administration of rthe SOS medication; to discuss
the clinical criterias for the administration of
prescribed SOS medications from the perspective of
psychiatric reform. This study
took place at a small private psychiatric institution contracted to the
Brazilian Public Health System, located in the state of Rio de Janeiro. At the time of the study there
were 46 women and 72 men in the institution (a total of 138 patients). The study intended to analyze
medical records and prescriptions of patients admitted in the institution as well as the development of a
diary, where the main features observed were written. The data was analyzed using thematic analysis,
and simple frequence,
and discussed with the contemporary theorists of Social Psychiatry, based
especially Paulo Amarante and Benedeto Saraceno studies. Within the psychiatric nursing, this study
was based on studies of Cristina Loyola, Luciana Kantorski, Ruth Richardson and Deborah Kirschbaum.
It was found that nursing in the studied institution seemed to have their activities focused on nursing
fundamental aspects (maintaining personal hygiene and medication), exercising a few specific tasks of
Psychiatric Nursing, such as the promotion of a therapeutic relationship and a therapeutic environment.
There were no clinical criteria for the administration of the SOS medication prescribed or, when it wasn’t
already prescribed, to communicate de medical sttaf, so that they could prescribe a SOS medication..
The judgment of the need of these medications varied between "psychomotor" seizure, not wanting to
swallow oral medication prescribed
and the attempt to escape from the institution. There were no
psychiatric nursing behaviors that precede the decision to administer a SOS medication.
Key words: Prescription Drugs, Drug Administration, Nursing, Psychiatric Nurtsing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_KellyDaSilvaRocha.pdf

Nº de Classificação: 17772
SOUZA, Maristela Serbeto de. A Enfermagem e as Mulheres no Pré-Natal: uma contribuição freiriana
na educação em saúde. 2011 . p. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Tyrrell, Maria Antonieta Rubio
Resumo: Trata-se de pesquisa participante, cujo objeto - a educação em saúde às mulheres no prénatal, na perspectiva freiriana, visando o preparo ao parto fisiológico no mundo de hoje, desenvolvida a
luz do referencial teórico-metodológico de Freire. Delimitou-se como objetivo geral: discutir os limites e as
possibilidades da educação em saúde, às mulheres no pré-natal, visando o preparo para o parto
fisiológico, como elementos crítico-reflexivos, à assistência de enfermagem em educação em saúde, na
perspectiva freiriana. Participaram 19 mulheres gestantes, inscritas no serviço de pré-natal do Hospital
Escola São Francisco de Assis/UFRJ. Utilizou-se como método o Círculo Epistemológico de Cultura,
denominado de Encontro de Investigação e Cultura, constando de 6 momentos: 1º) O Lanche Afetivo; 2º)
Apresentação da atividade as Gestantes-pesquisando; 3º) Apresentação do contexto gerador; 4º)
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Dinâmica dialógica-problematizadora; 5º Síntese e Validação dos dados produzidos e 6º) Análise. A
análise foi feita em 3 etapas: o Contexto Social das Participantes; os Espaços sociais - níveis de
consciência e Temas Epocais. Foram identificadas 12 situações existenciais, e apreensão de 4 Temas:1)
A Situação do Nascimento; 2) O Pai Distanciado na Situação do Parto e Nascimento; 3) A Participação
da Mulher na Situação do Parto Normal - uma parceria com os médicos; 4) O Silêncio e a Solidão da
Mulher no Contexto das Maternidades. Essa proposição de temas inaugura a estruturação do conteúdo
programático, das práticas educativas no pré-natal, desenvolvidas pelo enfermeiro, a partir da visão de
mundo das gestantes, numa perspectiva de empoderamento, visando o preparo ao parto fisiológico.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Pré-natal.
Abstract: This is a participant research whose purpose - health education to women in prenatal care,
according to Freire's perspective, aiming to prepare the physiological delivery in today’s
world developed in the light of the theoretical and methodological framework of Freire . It was delimited as
general objective: to discuss the limits and possibilities of the education in health, to women in prenatal
care, in order to prepare for physiological childbirth, like critical- reflective factors, the nursing assistance
in education in health, in Freirian perspective. Nineteen pregnant women participated, enrolled in the
prenatal service at Hospital Escola São Francisco de Assis / Universidade Federal do Rio de Janeiro. An
Epistemological Circle of Culture was used as a method, called Meeting of Investigation and Culture,
consisting of six stages: 1) The Affection Snack; 2) Submission of the activity to the Pregnant-searching;
3) Submission of the generator context; 4) Dialogic-problematical Dynamic; 5) Synthesis and Validation
of the data produced and 6) Analysis. The analysis was done in three steps, the Social Context of the
participants, the social spaces - levels of consciousness and Epochal
Themes. Twelve existential
situations were identified, and four topics apprehended: 1) The Birth situation, 2) The Father from afar on
the Situation of Labor and Delivery, 3) The Participation of Women in situation of normal birth - a
partnership with physicians, 4 ) Silence and solitude in the Context of Women's Maternity. This themes
proposition opens the
structuring of the programmatic content, and of the educational practices in
prenatal care developed by nurses from the pregnant women worldview, in a empowerment perspective,
aiming at preparing to the physiological delivery.
Key words: Education in Health, Nursing, Prenatal.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MaristelaSerbetoDeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17774
FERNANDES, Luana Lima Riba Andrieto. Os saberes de idosos sobre a AIDS - um estudo de
Enfermagem. 2011 . p. 164. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Silva, Jaqueline Da
Resumo: Pesquisa de abordagem qualiquantitativa teve como objetivo descrever os saberes d idosos
sobre a AIDS, utilizando elementos da Grounded Theory (GT) ou Teoria Fundamentada em Dados
(TFD) para fundamentar coleta, análise e discussão dos
dados. Na coleta de dados da seção
quantitativa foram entrevistados 60 usuários de duas unidades do Hospital Escola São Francisco de
Assis (HESFA), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e, desses, 34 participaram também
da seção qualitativa do estudo. Dentre os dados quantitativos, foram coletadas informações no banco
de dados oficial do Ministério da Saúde – DATASUS referentesao perfil demográfico e epidemiológico,
caracterizando o envelhecimento da população brasileira e à AIDS entre idosos. Destaques nos
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resultados da seção quantitativa apontaram que apenas 36,67% sabiam que o coito interrompido não
impede a transmissão do vírus HIV, 56,67% afirmaram que a AIDS pode ser transmitida pelo mosquito,
60% responderam que é fácil identificar a pessoa portadora do vírus da AIDS pela aparência e 63,33%
acreditam que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos correm menos risco de pegar AIDS.
Destaques nos resultados da seção qualitativa apontaram, que os saberes dos idosos sobre a AIDS
geram significados que baseiam as ações de cada pessoa idosa e são capazes de aumentar ou diminuir
a vulnerabilidade e o preconceito relacionados à AIDS. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa EEAN / HESFA / UFRJ. A partir dos resultados, concluímos que as ações educativas em
saúde e HIV / AIDS devem ser desenvolvidas por profissionais em saúde, entretanto, a partir das vozes
e demandas das pessoas idosas - de forma a proporcionar motivação e empoderamento do cliente para
sustentar o autocuidado - e assim atender efetivamente a demandas sociais e de saúde no prevenir a
transmissão da AIDS. Dentre as recomendações derivadas dos resultados da pesquisa está utilização
de ferramentas inovadoras de ordem lúdica e interativa, com potencial para transformação da realidade
e prevenção de possíveis práticas de risco e que estimulem
a participação, elevados níveis de
conscientização e a motivação das pessoas idosas.
Palavras-chave: Enfermagem, Idoso, Sindrome da imunodeficiencia adquirida.

Abstract: Study of qualitative and quantitative approaches has as objective the description of older
adults knowledge on AIDS, applying elements of Grounded Theory (GT) or Teoria Fundamentada em
Dados (TFD) in the data collection, analysis and discussion. In the quantitative section data collection 60
older adults, clients of outpatient units of the Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) at the
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) were interviewed, and 34 also participated in the
qualitative section
of the study. Among the quantitative data, information on the demographic and
epidemiologic profiles referring to the Brazilian population aging and to AIDS diagnosis in older adults
were collected in the Ministry of Health database - the DATASUS. Highlights on the quantitative section
pointed out that only 36.67% knew that interrupted sex intercourse does not prevent HIV transmission,
56.67% stated that AIDS can be transmitted through mosquito bite, 60% answered that it is easy to
identify a HIV positive person by physical appearance and 63.33% believe that people aged 60 and
over are at a reduced risk of acquiring or developing AIDS. Highlights on the qualitative section pointed
out that older adults´ knowledge on AIDS generated meanings that work
as basis for each older
individual actions and can increase or reduce vulnerability and prejudice in relation to AIDS. Study was
approved by the Ethics on Research Institutional Review Board of the EEAN / HESFA / UFRJ. Based on
the results, we conclude that educative actions on health and HIV / AIDS must be developed by health
care providers, however, deriving these from older adults´ voices and demands - in such a way that they
provide client motivation and empowerment for sustaining self- care - and therefore effectively meet
social and health demands in preventing AIDS transmission. Among the recommendations derived from
the study results is the use of innovative tools, in the line of gaming and interactive actions, with potential
for reality transformation and prevention of possible risk practices and that stimulate participation, higher
levels of consciousness and motivation of older adults.
Key words: Nursing, Aged, Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_LuanaLimaRibaAndrietoFernandes.pdf
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RAMOS, Camilla Maria de Oliveira. O cotidiano do acolhimento com classificação de risco no
serviço de emergência: contribuições para a gerência de enfermagem. 2011 . p. 102. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem
Orientador: Santos, Nereida Lúcia Palko dos
Resumo: Estudo sobre o cotidiano da enfermagem no setor de acolhimento com classificação de risco
da emergência. O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação
profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de
solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da
saúde. Os objetivos a serem atendidos a partir do presente estudo foram: descrever as atividades
cotidianas do acolhimento da emergência pelos enfermeiros; identificar o entendimento de acolhimento
para os enfermeiros; e, analisar a gerência (do cotidiano) dos enfermeiros no acolhimento da emergência.
Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem etnometodológica, à luz da etnometodologia. Foram
entrevistados sete
enfermeiros lotados no setor de acolhimento com classificação de risco de um
hospital estadual referência em urgência e emergência localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.
Utilizou-se como técnicas de coleta de dados a observação participante e a entrevista não estruturada,
respeitando-se os aspectos éticos. Aprovação no CEP HESFA/EEAN: Protocolo nº 036/2011. Os dados
foram codificados e, assim, originaram-se as categorias analisadas. A humanização emerge como tema
e fala recorrente, como uma questão dada à priori para o cuidado. Identificamos a perspectiva do
acolhimento que traz a tecnologia leve, mas que no cotidiano da unidade funciona como um dispositivo
tecnológico leve-duro, pois normatiza e
gerencia ações, estruturas e fluxos para o cuidado. Os
enfermeiros apresentam a preocupação com a falta de tempo para utilizar a tecnologia dura. O cotidiano
do processo de trabalho revela uma tensão constituída paradigmaticamente entre o modelo proposto e o
vigente, perpassando por uma série de fatores e situações que revelam a co-habitação de um modelo,
operacional, vivo no cotidiano da prática; e um modelo “virtual” que pretende-se como estruturante dos
processos, mas que, de fato, não se constitui no cotidiano desta forma. Comprovou-se que o sistema de
referência e contra-referência não é eficaz, visto que os usuários “andam” de unidade em unidade a
procura de atendimento. O acolhimento é apontado pelos enfermeiros como necessário e coerente com
a política pública vigente,
entretanto, as ações cotidianas no cenário de estudo apresentam uma
atenção mais direcionada
à produção dos atos de saúde, e da autonomia profissional (exercício
profissional), centrado no modelo que fragmenta e centraliza as ações no atendimento médico, e não no
usuário.
Observa-se, também, uma descrição de uma dimensão plena versus uma dimensão
reducionista do serviço (acolhimento com classificação de risco) somando-se à importância que os
sujeitos dão à tecnologia dura. Ainda, os participantes descrevem o seu lado gerencial
que, na
realidade, possui intensa semelhança com a administração científica de Taylor. Como
fator que
repercute no processo de trabalho da equipe na emergência, há a exigência de que os profissionais
encampem a proposta da humanização como eixo estruturante das práticas e ações na unidade.Study
about the nursing daily in the reception room with risk classification of the emergency.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem, Risco ajustado, Triagem.

Abstract: The reception is a techno-assistance action that presupposes the change of the
professional/user relation and its social net through technical parameters, ethical, humanitarian and of
the solidarity, recognizing the user as subject and active participant in the health production process. The
objectives to be attended from the present study were: to describe the reception daily activities of the
emergency by the nurses, to identify the understanding of the reception to the nurses; and to analyze
the management (of the daily) of the nurses in the reception of the emergency. It treats of a qualitative
study, with ethnomethodological approach, in light of the ethnomethodology. There were interviewed
seven nurses listed in the service of reception with risk classification of a state hospital of reference in
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urgency and emergency localized in the west area of the Rio de Janeiro. It used as techniques of data
collection the participant observation and the non-structured interview, respecting the ethical aspects.
Approval in the CEP HESFA/EEAN: Protocol n. 036/2011. The data were codified and, then, originated
the categories analyzed. The humanization emerges as theme and recurrent speech, as a question
given a priori to the care. We identified the reception perspective that brings the light technology, but that
in the daily of the unit it functions as a hard light technology device, once normatizes and manages
actions, structures and fluxes to the care. The nurses present the preoccupation with the lack of time to
use the hard technology. The daily of the work process reveals a tension constituted paradigmatically
between the proposed model and the present, passing by a series of factors and situations that reveal the
co-habitation of a model, operational, alive in the daily of the practice; and a “virtual” model that pretends
as structuring of the processes, but that, in fact, does not constitutes in the daily of this form. It proved
that the system of reference and contra- reference is not effective, once the users “walk” from unit to unit
in search of assistance. The reception is pointed by the nurses as necessary and coherent with the
public politics in force, however, the daily actions in the setting of study present a more directed attention
to the production of the health acts, and of the professional autonomy (professional exercise), centered
in the model that fragments and centralizes the actions in the medical assistance, and not in the user. It
also observes a description of a complete dimension, versus a reductionist dimension of the service
(reception with risk classification) in addition to the importance that
the subjects give to the hard
technology. Still, the participants describe their managerial face
that, in fact, has been an intense
similarity to the scientific administration of Taylor. As factor that feeds in the team´ s work process in the
emergency, there is the exigency that the
professionals take over the humanization proposal as
structuring axis of the practices and actions in the unit.
Key words:Screening, Reception, Nursing, Adjusted risk.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_CamillaMariaDeOliveiraRamos.pdf
Nº de Classificação: 17779
SOUZA, Neuracy Fernandes de. Prevenção de úlcera por pressão: um ensaio sobre o olhar clínico de
enfermeiras sobre o corpo tegumentar de seus clientes. 2011 . p. 114. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Nébia Maria de Almeida
Resumo: O estudo centra-se no ensaio sobre o olhar clínico da enfermeira para a pele na prevenção de
úlcera por pressão. Os objetivos são: Identificar como se procede o olhar da
enfermeira para o
corpo/pele do cliente no momento da internação relacionada a prevenção
de úlcera por pressão;
Caracterizar os elementos identificados pelos enfermeiros quando olham para o corpo pele do cliente no
momento da internação, estabelecer uma tipologia de olhar dos enfermeiros dirigindo o corpo pele do
cliente; Discutir as implicações dos achados conseqüente dos olhares das enfermeiras para um cuidado
de prevenção de úlcera
por pressão. Metodologia: Pesquisa qualitativa tipo estudo de caso cuja
produção e análise de dados é de Bardin. Participaram do estudo 10 (dez) enfermeiros no ato da
admissão de clientes em clínica médica de um Hospital Universitário Público Federal do município do
Rio de Janeiro. As fases do desenvolvimento da pesquisa constaram de: admissão do cliente pelo
enfermeiro em instrumento proposto e entrevista semi-estruturada, além da observação de campo. Os
resultados sobre as experiências e posições das enfermeiras na ação de olhar para o corpo /pele,
quando admitem os clientes foram decodificados por nós como duas categorias: olhar concreto e olhar
subjetivo para o corpo. As falas e associações mentais sobre o que lhes foi proposto fazer e pensar
indicam que existe uma habilidade/expertise na identificação de sinais e sintomas apresentados pelo
corpo, e que seu olhar clínico para a
pele do cliente fundamenta-se numa prática cotidiana. Foi

192

evidenciado também que a enfermeira se afasta do indutor que se relaciona com a subjetividade, os
signos, as expressões corporais, as relações com os sentidos e se aproxima do que foi considerado
concreto. Identificou-se que a prevenção de úlcera por pressão inclui um olhar ampliado da enfermeira
para o corpo e direcioná-lo aos cuidados de enfermagem, dando visibilidade ao invisível, deslocando
assim o olhar na admissão do cliente com relação à prevenção de úlcera por pressão. As contribuições
deste estudo proporcionam um novo olhar na pesquisa,
ensino, extensão e na relação da prática
assistencial. A principal contribuição par a enfermagem fundamental é para a disciplina semiológica
quando inclui exame físico e instrumentos básicos de enfermagem, sendo um deles o de observação,
sendo esta ampliada para ver e escutar como uma nova linguagem clínica para a enfermagem quando
faz o diagnóstico e a intervenção. Não destacamos os riscos e nem as doenças, mas o cuidado para o
corpo rico em expressões, signos e significados. A enfermagem fundamental quando faz sua semiologia
precisa do uso adequado de como olhar/ver, tocar/sentir, ouvir/escutar como elementos que devem ser
itens a serem checados no processo e no plano de cuidar.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Enfermagem, Úlcera por pressão.

Abstract: The focus of this study is an experiment about the clinical examination of the skinby the nurse
in the prevention of pressure ulcers. Objectives: To identify how the nurse?s
examination of the
body/skin of the client acts at the moment of hospital admittance in relation to the prevention of pressure
ulcers; To characterize the elements identified by nurses when they look at the body/skin of the patient
when he is admitted to the hospital, to establish a typology based on the nurse?s examination of the
body/skin of the client; To
discuss the implications of the findingsas a consequence of the
nurse?sexamination for a preventive care of pressure ulcers. Methodology: Qualitative research such as
case study whose production and data analysisis Bardin?s. Ten (10) nurses took part in the study upon
the admission of clients to a medical clinic of a Public Federal University Hospital in the city of Rio de
Janeiro. The phases of development of the research were: admittance of the
client by the nurse
viaproposed instrument and semi-structured interview, in addition to field observation. The results based
on the experiences and positions of the nurses in the act of observing the body/skin when they admit the
clients were de-codified by us as two categories: concrete examination and subjective examination of the
body. The speech and mental associations about what was proposed forthe nurses to do and to think
indicate that there is an ability/expertise in the identification of signs and symptoms presented by the
body, and their clinical examination of the skin of the clientis based on an everyday practice. It was also
evident that the nurse moves away from the inductor related to subjectivity, signs, body expressions, and
the relationship with the senses and approaches what was considered to be concrete. It was observed
that the prevention of pressure ulcers includes a comprehensive examination by the nurse of the body
and its referral to the care of the nurses, giving visibility to the invisible, thus dislocating the examination
upon the admission of the client with respect to the prevention of pressure ulcers. The contributions of
this study allow for a new perspective on the research, teaching, the extension, and on the relation of
assistance practice. The main contribution to nursing basics is to semiological discipline when it includes
physical examinations and basic nursing tools, one of them being observation, which can be extended in
toseeing and hearing as a new clinical language for nursing when the diagnosis and admission take
place. We did not highlight the risks or the diseases, but instead, the care for the body replete with
expressions, signs and meanings. Nursing basics when it does a precise semiology of the adequate use
of how to look/see, touch/feel, hear/ listen to, as elements that have to be items to be checked in the
process and plan of care.
Key words: Nurse, Pressure ulcer, Care, Look.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_NeuracyFernandesDeSouza.pdf
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Nº de Classificação: 17781
SILVA, Verônica Caé da. Preceptoria - Nexos com a Pedagogia Histórico-Crítica: o Casoda Escola de
Enfermagem Anna Nery. 2011 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Viana, Ligia de Oliveira
Resumo: O estudo emergiu a partir da vivência da autora como preceptora em unidades de saúde que
recebem estagiários. Objeto de estudo: a prática pedagógica desenvolvida pelo enfermeiro preceptor
enquanto elemento participante na formação dos graduandos de enfermagem. Objetivos: Descrever a
prática pedagógica desenvolvida pelo enfermeiro preceptor junto ao
graduando de enfermagem e
analisar as implicações da prática pedagógica do enfermeiro preceptor na formação do graduando de
enfermagem. Estudo qualitativo, descritivo, sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis (EEAN/HESFA) sob
nº114/2010, em respeito à Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O Estudo de Caso foi a
estratégia metodológica usada. O cenário foi o HESFA e os sujeitos, 14 enfermeiros-preceptores dos
alunos de graduação da EEAN. A coleta de dados ocorreu de fevereiro a setembro/2011. A partir da
base conceitual, Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani, e das referências teóricas, os dados
foram analisados e categorizados os resultados em unidades temáticas:
Enfermeiro-preceptor: um
sujeito social na formação dos alunos da EEAN; Componentes da prática pedagógica do enfermeiropreceptor; As demandas que sinalizam uma prática
pedagógica transformadora. A atuação dos
enfermeiros na preceptoria aos alunos da EEAN é uma realidade desde o início do trabalho no hospital.
A principal atividade de ensino- aprendizagem é a consulta de enfermagem. A dicotomia entre teoria e
prática surge nos depoimentos, permeada pelos componentes da prática pedagógica - planejamento,
avaliação, nº de alunos sob supervisão e a permanência do docente no cenário. Como demandas para
transformação da prática, destacam-se a capacitação pedagógica para a preceptoria, a organização do
serviço como espaço acolhedor aos sujeitos e a residência, como ampliação
das atividades do
preceptor.
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, Tutoria.

Abstract: The study emerged from the author living as a tutoress in health units that get trainees. The
object of the study is the pedagogical pratice developed by a tutoress nurse while he participates in the
process of new nurses. Goals: discribe the pedagogical pratice developed by tutoress nurse together the
new nurse and analyse the implication of it. Qualitative study, descriptive, being the approved project by
Ethics and Research Committee of the Nurse School Anna Nery/ Hospital São Francisco of Assis School
(EEAN/HESFA) on number 114/2010 about the Resolution number 196/96 of National Council of Health.
The study of the case was a methodological strategy used. The scenary was the HESFA and the people,
14
tutoress nurses of the new nurses of EEAN. The gathering of datas occured from february to
september of 2011, through interviews, documetary analysis plus observation that does not act. From
that conceptual based on, Pedagogical Historic-Critical of Dermeval Saviani, and
from teorical
references, the datas were analyzed and put in categories of results in units thematics: Tutoress nurse: a
social person in the graduation of students of EEAN; Components of the pedagogical practice of the
tutoress nurse. The demands which point out the pedagogical practice transforming. The nurses action in
the preceptorship of students EEAN is a reality since the begining of the work in the hospital. The main
activity of teaching and learning is the appointment from nursing. The dichotomy between theory and
pratice comes in the statements, permeated from pedagogic practice - planning, avaliation, number of
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students under supervision and the permanence of teacher in the scenary. The demands to the
transforming practice, single out the need of the pedagogical capacty to the preceptorship,
the
organization of service as a welcoming place for the people and a residency, as expansion of activities
the tutoress.
Key words: Nursing, Teaching, Mentoring.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_VeronicaCaeDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 17782
PAIVA, Raquel Silva de. Ressignificando a alta hospitalar e percebendo-se como o cuidador
familiar: um estudo de enfermagem. 2011 . p. 198. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Valadares, Glaucia Valente
Resumo: Trata-se de relatório final de dissertação de mestrado, inserido no Núcleo de Pesquisa de
Fundamentos do Cuidado de Enfermagem (NUCLEARTE), vinculado ao Departamento de Enfermagem
Fundamental da Escola de Enfermagem Anna
Nery da UFRJ. Considerando o significado da alta
hospitalar para a família do cliente com sequelas do acidente vascular cerebral como objeto de estudo,
foi traçado o seguinte objetivos geral: analisar o significado da alta hospitalar para a família do cliente
acometido pelas sequelas do acidente vascular cerebral; e como objetivos específicos: caracterizar o
significado que o familiar do cliente acometido pelas sequelas do acidente vascular cerebral atribui à alta
hospitalar; discutir a relação da família com a alta hospitalar no que tange as manifestações, as atitudes,
os sentimentos e as práticas apreendidas; propor uma matriz teórica substantiva
que
elucide a
situação fenomênica em questão, contribuindo com o cuidado de enfermagem. No que se refere ao
referencial teórico, foi adotado o Interacionismo
Simbólico (IS) que possibilita o entendimento do
fenômeno, valorizando o significado que o ser humano atribui às suas experiências. Foi utilizada a
abordagem qualitativa, adotando o método Grounded Theory que trata de entender com profundidade,
por meio de uma análise sistemática, os processos nos quais estão acontecendo os fenômenos. O
estudo foi realizado em um hospital público, referência em neurologia e neurocirurgia, localizado no
município do Rio de Janeiro, após aprovação do CEP/SMSDC Parecer n°90ª/2011. Os atores sociais
foram nove propensos cuidadores familiares de clientes hospitalizados internados na referida instituição
de
saúde, sendo está clientela vítima de um primeiro episódio do Acidente Vascular
Cerebral,
apresentando incapacidade moderada ou grave, conforme o diagnóstico médico. A coleta de dados foi
realizada utilizando como instrumento um roteiro de entrevista semi-estruturada em profundidade e a
observação participante assistemática. Os dados foram analisados seguindo os princípios norteadores
da
TFD permitindo o surgimento de cinco fenômenos que, ao serem articulados
permitiram o
surgimento do fenômeno central: PERCEBENDO-SE COMO O CUIDADOR: A ALTA HOSPITALAR
REVELANDO UM NOVO FAMILIAR.
Palavras-chave: acidente vascular cerebral, Alta do Cliente, Cuidados de enfermagem, Enfermagem
familiar.

Abstract: This is the final report of the master's thesis, inserted in the Nucleus Research Fundamentals
of Nursing Care (NUCLEARTE), under the Department of Fundamental Nursing - College of Nursing
Anna Nery of the UFRJ. Considering the significance of the discharge to the client's family with sequelae
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of stroke as an object
of study, to draw the following general objectives: analyze the meaning of
discharge
to the client's family affected by the sequelae of stroke, and specific objectives: to
characterize the meaning that the client's family affected by the sequelae of stroke attributes to the
hospital, discussing the family's relationship with the hospital regarding the manifestations, attitudes,
feelings and practices seized; propose a theoretical framework that will clarify the situation substantive
phenomenon in question, contributing to the nursing care. Regarding the theoretical framework was
adopted Symbolic Interactionism (IS) that enables the understanding of the phenomenon, meaning that
valuing human beings attribute to their experiences. We used a qualitative approach, adopting the
Grounded Theory method that comes to understanding in depth, through a systematic analysis, the
processes in which the phenomena are happening. The study was conducted in a public hospital, a
reference in neurology and neurosurgery, located in the municipality of Rio de Janeiro, after approval by
the Ethics in Research / SMSDC, Opinion n°90ª/2011. The social actors are likely nine family caregivers
of hospitalized patients admitted in the said health institution, being the victim of a customer first episode
of stroke, with moderate or severe disability, according to medical diagnosis.The production of data was
performed using as a roadmap for semi-structured in-depth participant observation and unsystematic.
Data were analyzed following the principles of the Grounded Theory allowing the emergence of five
phenomena which, when articulated allowed the emergence of the central phenomenon: PERCEIVE
THEMSELVES AS THE CAREGIVER: HOSPITAL DISCHARGE REVEALING A NEW FAMILY.
Key words: Patient Discharge, Stroke, Family Nursing, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17783
MENEZES, Ana Beatriz de Alcantara. Qualidade de Vida no trabalho do Docente de Enfermagem
num Contexto Militar. 2011 . p. 166. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e saúde do trabalhador
Orientador: Farias, Sheila Nascimento Pereira
Resumo: Trata-se de um estudo que teve como objeto a qualidade de vida no trabalho docentes de
enfermagem
de nível médio, civis e militares, que atuam no contexto militar. Os objetivos foram:
descrever aspectos ambientais do trabalho dos docentes; avaliar aspectos organizacionais do trabalho
dos docentes de enfermagem, de acordo com suas compreensões; analisar o significado de qualidade
de vida no trabalho segundo a ótica destes profissionais e discutir implicações da qualidade de vida no
trabalho para a saúde destes. O cenário foi um Hospital Militar do RJ. Foram entrevistados 20 docentes
de enfermagem, civis e militares entre os meses de agosto a outubro de 2010. No tratamento dos dados
utilizou-se a análise temática. Verificou-se que 65% se encontram na faixa etária entre 25 a 34 anos,
85% é do
sexo feminino e há um predomínio de militares (55%). Emergiram dos discursos cinco
categorias: 1-Qualidade de vida no trabalho do docente de enfermagem: a relação entre o sentir e o
desenvolver o trabalho; 2- A (in) disponibilidade de fatores físicos e sua relação com os aspectos
ambientais do trabalho do docente de enfermagem; 3-O contexto militar permeando o planejamento e o
relacionamento interpessoal no trabalho do docente de enfermagem; 4-Qualidade de vida no trabalho e
carga de trabalho: fatores importantes na saúde do docente de enfermagem; e 6-Qualidade de vida no
trabalho: uma contribuição do docente de enfermagem. Concluiu-se que: o significado de qualidade de
vida no trabalho tem caráter subjetivo e pessoal, e muitas vezes mostrou-se relacionado a satisfação,
prazer, motivação, valorização; a inadequação da estrutura física, assim como a carência de recursos
materiais e a interferência do contexto militar na organização do trabalho, comprometem a qualidade de
vida no trabalho e a saúde do trabalhador; a carga de trabalho a que estão submetidos os docentes de
enfermagem, afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida no trabalho destes profissionais. Foram
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apresentadas sugestões para a melhoria da qualidade de
vida no trabalho, como: incentivo ao
pensamento reflexivo, planejamento e reorganização do trabalho, adequação dos recursos físicos e
materiais, valorização profissional e um
relacionamento interpessoal que favoreça o trabalho em
equipe, seleção criteriosa dos alunos e a introdução da ginástica laboral em suas rotinas. O estudo
propiciou um espaço de reflexão acerca da qualidade de vida no trabalho e saúde para os docentes de
enfermagem, gerando melhorias concomitantes, como reformas estruturais e adequações de espaços
para o
desenvolvimento das atividades técnicas. Espera-se contribuir para o somatório de
conhecimentos, podendo sistematizar a gestão do trabalho docente em enfermagem,
promovendo
assim sua saúde e qualidade de vida no trabalho.
Palavras-chave: Docentes, Enfermagem, Qualidade de vida no trabalho.

Abstract: This is a study that had as its object the quality of work life nursing faculty mid-level military
and civilian, who work in the military context. The objectives were to describe the environmental aspects
of the work of teachers, assessing organizational aspects of the work of nursing faculty, according to
their understandings, to analyze the meaning of quality of
work life from the viewpoint of these
professionals and discuss the implications of quality of life in work for their health. The scenario was a
Military Hospital RJ. We interviewed 20 nursing faculty members, civilians and military between the
months August to October 2010. In the data treatment used the thematic analysis. It was found that 65%
are aged 25-34 years, 85% are female and there is a predominance of the military (55%). Emerged from
their five categories: 1-Quality of work life of teachers of nursing: the relationship between feeling and
develop the work, 2 - (un) availability of physical factors and their relation to the environmental aspects of
the work of faculty nursing; 3-The military context permeating planning and interpersonal relationships in
the work of nursing faculty; 4-Quality of work life and workload: important factors in the health of nursing
faculty, and 6-Quality of work life: a contribution of nursing faculty. It was concluded that: the meaning of
quality of work life is subjective and personal, and often was related to satisfaction, pleasure, motivation,
recovery,
the inadequacy of physical infrastructure as well as the lack of material resources and
interference the military context in the organization of work, compromise the quality of work life and
health of workers, the workload they are submitted to the nursing faculty, directly affect the health and
quality of work life of these professionals. There were suggestions for improving the quality of work life,
such as: encouraging reflective thinking, planning and reorganization of work, adequacy of physical and
material resources, professional
development and interpersonal relationship that fosters teamwork,
careful selection of students and the introduction of gymnastics into their routines. The study provided a
space for reflection on the quality of work life and health for the nursing faculty, yielding concomitant
improvements, structural reforms and adjustment of spaces for the development of technical activities.
Expected to contribute to the sum of knowledge and can systematize the management of teaching
nursing, promoting health and quality of work life.
Key words: Nursing, Faculty, Quality of work life.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AnaBeatrizDeAlcantaraMenezes.pdf

Nº de Classificação: 17787
RIBEIRO, Antonio da Silva. Adesão ao tratamento da hipertensão arterial entre usuários atendidos
em unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
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Orientador: Paz, Elisabete Pimenta Araújo
Resumo: A adesão ao tratamento da hipertensão arterial é um grande desafio para os serviços e
profissionais de saúde, pois o tratamento requer o seguimento de uma prescrição medicamentosa,
mudanças no estilo de vida e adoção de novas práticas em saúde. Definiu-se como objeto de estudo as
práticas para o controle da hipertensão arterial. Objetivo Geral: Identificar as práticas utilizadas por
hipertensos
que frequentam uma unidade básica de saúde. Objetivos específicos: Descrever as
práticas utilizadas para controle da pressão arterial em uma unidade de Atenção Primária a Saúde e
Identificar fatores de risco associados à adesão ao tratamento.
Método: Trata-se de um estudo
seccional, com amostra de 117 hipertensos com atendimento agendado em um Centro Municipal de
Saúde e que aceitaram participar da pesquisa no período de maio a julho de 2011. Os dados foram
coletados através de entrevista estruturada de forma oportuna durante a pré consulta. A adesão ao
tratamento da hipertensão arterial foi mensurada segundo o instrumento cubano Martín-Bayarre-Grau
adaptado para o português. Resultados: Verificou-se que a
tomada de medicação no horário
estabelecido bem como a dose prescrita e o comparecimento as consultas médicas marcadas, foram as
práticas mais freqüentes
entre os entrevistados. Quanto aos fatores diretamente relacionados ao
indivíduo e a
mudança nos hábitos de vida não se observou adesão adequada. No grupo de
entrevistados observou-se que 13,7% não seguem nenhuma orientação de mudança na dieta e 49,5%
não realizam atividade física Considerações finais: Ficou evidenciada a necessidade da incorporação de
políticas de recursos humanos voltadas para um atendimento transdisciplinar, e da organização de
ações no serviço que sejam capazes de incentivar o indivíduo às mudanças necessárias em seu estilo
de vida para obter-se a adesão adequada ao tratamento da hipertensão arterial, principalmente com
relação aos hábitos alimentares, tabagismo e elitismo.
Palavras-chave: Adesão, Hipertensão Arterial, Unidade Básica de Saúde.

Abstract: Adherence to treatment of hypertension is a major challenge for health professionals and
services, because treatment requires following a prescribed medication, changes
in lifestyle and
adoption of new practices in health. Was defined as an object of study practices for the control of
hypertension. General Objective: To identify the practices used by hypertensive patients attending a
primary care unit. Specific Objectives: To describe the practices used to control blood pressure in a unit
of Primary Health and identify risk factors associated with adherence to treatment. Method: This was a
cross-sectional study with a sample of 117 hypertensive patients with scheduled service on a Municipal
Health Center and who agreed to participate in the period May to July 2011. Data were collected through
structured interviews in a timely manner
during the pre consultation. Adherence to treatment of
hypertension was measured
according to Martin-Cuban instrument Bayarre-Grade adapted to
Portuguese. Results: It was found that taking medication at the scheduled time and the dose prescribed
and attending medical appointments scheduled, the practices were more frequent among respondents.
As to factors directly related to the individual and the change in lifestyle was not observed proper
adhesion. In the group of respondents showed that 13.7% do not follow any direction of change in diet
and 49.5% did not do physical activity Final Thoughts: Evidence of the need to incorporate human
resource policies aimed at an interdisciplinary care, and organization's actions in the service we are
able to encourage the individual to necessary changes in your lifestyle to obtain the adequate treatment
of hypertension, especially in relation to dietary habits, smoking and elitism.
Keywords: Hypertension, Accession, The Basic Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AntonioDaSilvaRibeiro.pdf

Nº de Classificação: 17788
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PEREIRA, Laís de Araújo. Centro de Estudos e Pesquisas da Associação Brasileira de Enfermagem
e o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem no Brasil (1971-1979). 2012 . p. 131. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: Estudo histórico-social toma como objeto a criação do Centro de Estudos e Pesquisa em
Enfermagem (CEPEn)/ Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e o desenvolvimento da pesquisa
em enfermagem no Brasil. O recorte temporal se estende de 1971 (ano de criação do Centro de
Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn) a 1979, que corresponde ao ano de elaboração do
Regimento Especial, de que decorreu a organização deste órgão de pesquisa da Associação Brasileira
de Enfermagem (ABEn). Os objetivos da dissertação foram: descrever as circunstâncias que ensejaram
a criação do CEPEn; analisar as estratégias para a
implantação do CEPEn; discutir os ganhos
simbólicos para a enfermagem advindos da criação do CEPEn. Na estruturação do Referencial Teórico,
conferiu-se ênfase ao pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, mais especificamente aos
conceitos de habitus, campo, poder e capital (simbólico, científico, social e cultural). As fontes primárias
foram
constituídas de documentos escritos e iconográficos, localizados no acervo do Centro de
Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de
Janeiro
(CEDOC EEAN/UFRJ), no Centro de Memória da Associação Brasileira de Enfermagem, na Biblioteca
Setorial da Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery e acervo pessoal da Prof Dra Ieda de
Alencar Barreira. Entre as fontes secundárias, destacam- se artigos, livros, teses e dissertações sobre a
Universidade Brasileira e a Pós-Graduação; sobre a História da Enfermagem Brasileira, em especial,
sobre a trajetória da Associação Brasileira de Enfermagem. Na realização do estudo, foram atendidos
os preceitos éticos da Resolução 196/96 do Conselho Federal de Saúde. Os principais resultados
indicam que o
CEPEn foi criado em Assembléia de Delegados, no XXIII Congresso Brasileiro de
Enfermagem, no contexto político da ditadura militar e de profundas modificações no cenário
educacional brasileiro, com relevo à promulgação da Lei 5.540/68, Lei da Reforma Universitária. A pósgraduação nacional contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem no
país, em paralelo a outros empreendimentos realizados pelo
CEPEn/ABEn para a constituição do
habitus científico das enfermeiras no decorrer das décadas que se seguiram. Na gestão 1976-1980
implantou-se de fato o CEPEn/ABEn, cuja preocupação central estava voltada ao fortalecimento da
formação de docentes e profissionais do campo assistencial no desenvolvimento de pesquisas.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem, Educação de Pós-graduação.

Abstract: This history social study takes as object the creation of the Centre for studies and research in
nursing (CEPEn)/Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) and the development of nursing research
in Brazil. The timeframe stretches from 1971 (the year of creation of the Center for studies and research in
nursing (CEPEn) in 1979, which corresponds to the year of preparation of the Special Regiment, that the
Organization of this research of the Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). The objectives of the
ation were: describe the circumstances that stimulate the creation of CEPEn; analyze the strategies for
deploying
CEPEn; discuss the symbolic gains for nursing from CEPEn creation. In structuring the
Theoretical Basis, we gave emphasis to the thought of Pierre Bourdieu, more specifically to the concepts
of habitus, field, power and capital (symbolic, scientific, social and cultural). The primary sources were
constituted of written and iconographic documents, located in the
Center of Documentation of the
Nursing School Anna Nery, from Federal University do Rio de Janeiro (CEDOC EEAN/UFRJ), in the
Centre of Memory of the Brazilian Association of Nursing, in the Library of Graduate Nursing School
Anna Nery and personal collection of Prof. Dra Ieda Alencar Barreira. Among the secondary sources, we
gave emphasis to papers, books, theses and dissertations on the Brazilian University and graduate
studies; about the
history of Brazilian Nursing, in particular, about the trajectory of the Brazilian
Association of Nursing. In the study, were respected the ethical precepts of the resolution 196/96 of the
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Federal Council of health. The main results indicate that CEPEn was created in Assembly of Delegates
in XXIII Brazilian Congress of nursing, in the political context of the military dictatorship and of profound
modifications in the scenario Brazilian education, with emphasis on the promulgation of Law 5540/1968,
designed as University Reform law. The national graduate contributed decisively to the development of
nursing research in the country, in parallel to other enterprises undertaken by CEPEn/ABEn to the
constitution of the habitus of nurses in the course of the decades that followed. 1976-1980 deployed
management-if indeed the CEPEn/ABEn, whose main concern was focused on the strengthening of the
training of teachers and professionals in the field of assistance in research development.
Keywords: Postgraduate Education, Nursing, History of Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_LaisDeAraujoPereira.pdf

Nº de Classificação: 17789
BARCELLOS, Sheila Fantecelle de Souza. As atividades educativas desenvolvidas no setor de
educação permanente/continuada nos hospitais público e privado: uma análise compreensiva por
enfermeiros. 2012 . p. 68. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Saúde em Enfermagem - NUPESENF
Orientador: Rosas, Ann Mary Machado Tinoco Feitosa
Resumo: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa que teve como objeto de estudo
o significado das atividades educativas desenvolvidas pelos enfermeiros no setor de
Educação
Permanente/Continuada (EP/C) em hospitais público e privado. E como cenários dois hospitais, sendo
um da rede pública e outro da rede privada localizados na zona sul do Rio de Janeiro. Destaca-se que
não houve a intenção de fazer comparação entre tais
instituições, mas sim a de compreender o
significado da EP/C para os sujeitos que coordenam
esses setores. Estudo fundamentado na
Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz, cujos objetivos: identificar as atividades educativas que
estão sendo desenvolvidas no setor de
Educação Permanente /Continuada nos hospitais e
compreender o significado dessas
atividades para os enfermeiros que estão atuando no Setor de
Educação
Permanente/Continuada. A questão norteadora foi: como os enfermeiros estão
desenvolvendo suas atividades educativas no setor de Educação Permanente /Continuada em hospitais
público e privado? Teve aprovação do Comitê de Ética da EEAN/UFRJ sob o nº. 046/2011,
em
conformidade com os critérios éticos da resolução 196/96 instituídos pelo Conselho Nacional de Saúde.
A análise compreensiva dos quatro depoimentos, por meio da entrevista
com abordagem
fenomenológica permitiu a construção dos "motivos-para", de apreender o que se mostrou significativo
através das categorias concretas do vivido: ensinar e aprender; capacitar à equipe de Enfermagem. Na
contextualização da ação em curso o "motivo-porque" foi interpretado como: o enfermeiro é educador,
apesar da não preparação profissional para atuar no setor de Educação Permanente/ Continuada,
tendo, para isso, que aprender através da sua própria prática para poder cumprir as metas institucionais.
Ficou constatado, através das falas, que o desenvolvimento das atividades educativas acontece de
forma intersubjetiva, na qual educador e educando aprendem de forma dialógica e crítica. Na relação
face a face, há um interesse do típico evidenciado por parte dos sujeitos do estudo em ensinar e
aprender para atender às necessidades de conhecimentos técnicos da equipe de enfermagem. Buscase a mudança de comportamento, o que faz com que a intencionalidade não só se revele no ensinar
uma técnica ou uma rotina, uma vez que visam princípios humanos, éticos e científicos. E assim, os
sujeitos têm vivido suas experiências, comuns nas instituições, cenários de suas práticas profissionais e
apontam que o desenvolvimento das atividades educativas acontece na tipologia de que ser Enfermeiro
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é também ser Educador. A compreensão da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz mostrou-se
não só como método de compreensão da ação social, mas possibilitou a reflexão sobre as atividades
educativas em enfermagem como uma estratégia dialógica, compreensiva, e de ensino.
Palavras-chave: Atividade Educativa, Enfermagem, Prática Educativa e Fenomenologia.

Abstract: It is a descriptive research of qualitative approach that had as study object the meaning of the
educative activities developed by the nurses in the Permanent/Continued Education sector (EP/C) in
public and private hospitals. It had as scenarios two hospitals, being one of the public net and other of the
private net in the South zone of the Rio de Janeiro. It must be detached that there was not the intention to
do any comparison in such institutions, but understanding the meaning of the EP/C for the subjects that
coordinate these sectors. Study based on the Phenomenological Sociology of Alfred Schutz had as
objectives: identify the
educative activities that are being developed in the Permanent/Continued
Education sector in the hospitals and understand the meaning of these activities for the nurses who are
working in the Permanent/Continued Education Sector. The guiding question was: how the nurses are
developing theirs educative activities in the Permanent/Continued Education sector in public and private
hospitals? It obtained approval by the Ethical Committee of the EEAN/UFRJ with number 046/2011 in
accordance with the ethical criteria established in the National Health Council Resolution 196/96. The
comprehensive analysis of the four accounts by means of the interview with phenomenological approach
made possible the construction of the “in order to” motives, of learning what was shown through the lived
concrete categories: to teach and to learn; to capacitate the nursing team. In the action contextualization
in course the “ because motive” was interpreted as: the nurse is educator, despite its no professional
preparation to act in the Permanent/Continued Education sector, for this purpose, he must learn through
its own practice in order to carry out the institutional goals. It was confirmed, through the speeches, that
the educative activities development occurs in a intersubjective form, in which the educator and the
student learn in a dialogical and critical form. In the face-to-face relationship, there is interest of the
evidenced typical by the study subjects in teaching and
learning to meet the needs of technical
knowledge of the nursing team. It seeks the change in behavior, which ensures that the intentionality not
only reveals to teaching a technique or a routine, as they aims at the human, ethical and scientific
principles. And thus, the subjects have experienced theirs experiences, common in the institutions,
scenarios of theirs professional practices and pointed that the educative activities development occurs in
the typology that be Nurse is also be educator. The understanding of the Sociological Phenomenology of
Alfred Schutz showed not only as comprehension method of social action,
but made possible the
reflection about the educative activities in nursing as a dialogical,
comprehensive, and of learning
strategy.
Key words: Educative practice and phenomenology, Educative activity, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_SheilaFantecelleSouzaBarcellos.pdf

Nº de Classificação: 17790
ARCOVERDE, Karla Valéria Pacheco Teixeira da. Fatores de Risco para Infecção de Sítio Cirúrgico
em Cirurgia Cardíaca: um estudo caso - controle. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Camara, Ana Carolina Gurgel
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Resumo: O avanço tecnológico e novas técnicas cirúrgicas têm proporcionado grande incremento na
cirurgia cardíaca pediátrica. Apesar disso, a infecção de sítio cirúrgico permanece um problema nestas
crianças. Com o intuito de auxiliar na formação de um corpo de evidências que guiem a elaboração de
protocolos assistenciais para minimizar o problema
elaborou-se o presente estudo que teve como
objetivo analisar a associação dos fatores de risco na infecção de sítio cirúrgico em crianças submetidas
à cirurgia cardíaca. Trata- se de um estudo epidemiológico, tipo caso-controle. A população do estudo foi
formada pelas crianças que realizaram cirurgia cardíaca entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010 em
um hospital terciário especializado em cardiologia. O grupo denominado “casos” foi
formado por
crianças que tiveram o diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico confirmado pela Comissão de Controle
Hospitalar da instituição. Seus dados foram comparados através de análise bivariada e de regressão
logística multivariada com os dados dos “controles”, formados por crianças operadas imediatamente
antes e após cada caso. Os dados dos períodos pré, intra e pós-operatórios foram extraídos a partir da
análise de prontuários. Foram identificados 46 casos de infecção de sítio cirúrgico: 41,3% incisional
profunda, 32,6% incisional superficial e 26,1% de órgão cavidade. Três variáveis emergiram como
fatores independentes associados com infecção de sítio cirúrgico: hipertermia no pós-operatório (razão
de chance 2,91 e p = 0,02), tempo de utilização de acesso venoso profundo (razão de chance 1,08 e p=
0,04) e idade (razão de chance 1,99 e p = 0,04). Profilaxia com antibióticos (razão de chance 2,1 e p =
0,06) e hiperglicemia (razão de chance 0,57 e p= 0,39 ) não foram associados com a infecção de sítio
cirúrgico, apesar de forte associação ter sido encontrada em estudos realizados em adultos. Isso nos
leva a refletir que os organismos das crianças têm funcionamento diferenciado dos adultos e por isso
requer protocolos assistenciais específicos. É necessário que a equipe de saúde tenha conhecimento
científico de sua suscetibilidade e valorize os sinais que possam significar o início do processo infeccioso.
Mostra-se premente também a necessidade de realização de novos estudos com a temática para
solidificação do conhecimento existente.
Palavras-chave: Cirurgia torácica, Enfermagem, Fatores de risco, Infecção de Ferida Operatória.

Abstract: Technological advances and new surgical techniques have provided great increase in
pediatric cardiac surgery. Nevertheless, wound infections remain a problem in this population. To form a
body of evidence to guide the development of care protocols to minimize the problem we make this
study. It’s a retrospective case-control study that aims to analyze the association between some risk
factors and wound infection in children undergoing cardiac surgery. The study group included all children
who underwent cardiac surgery at a tertiary cardiac centre from 2008 January to 2010 December. Case
group
consisted of children who were diagnosed with postoperative wound infection by hospital
infection control commission. Control group consisted of children operated on immediately before and
after cases. Data were compared by bivariate analysis and multivariate logistic regression. Charts were
reviewed for pre-, intra and postoperative variables. We identify 46 wound infections: 41,3% deep wound
infection, 32,6% superficial wound infection and
26,1% organ/space. Three variables emerged as
significant independent risk factors for surgical wound infection: fever in postoperative period (odds ratio
2,91 e p = 0,02), central venous catheter dwell time (odds ratio 1,08 e p= 0,04) and young age (odds
ratio 1,99 e p = 0,04). We can’ not make a association between surgical wound infection and antibiotic
prophylaxis (odds ratio 2,1 e p = 0,06) or postoperative hyperglycemia (odds ratio 0,57 e p= 0,39)
despite a strong association has been found in adults studies. We believe that children can not be
regarded as small adults. The functioning of their body is different and
requires specific care and
observation. It’s necessary that professionals are aware of their susceptibility and remain alert, valuing
the signs that may signify the beginning of the infectious process.
Key words: Nursing, Thoracic surgery, Surgical wound infection, Risk factors.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_KarlaValeriaPachecoTeixeiraDaSilvaArcoverde.pdf
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Nº de Classificação: 17791
SILVA, Julio César Santos da. Política de Saúde do Homem: o Cuidar e o Cuidado de Enfermagem em
Emergência às vítimas masculinas de intoxicação exógena por Carbamato ("Chumbinho"). 2012 . p.
194. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Coelho, Maria José
Resumo: A população brasileira estimada em 2010, era de 93.406.990 homens. Das inúmeras
situações de emergência, os envenenamentos por carbamato conhecido como “chumbinho”, integram
um quantitativo significativo desses atendimentos. O objeto: Caracterização dos
cuidados de
enfermagem à vítimas masculinas de intoxicação exógena por carbamato (“chumbinho”). Questões
norteadoras: como as vítimas masculinas de intoxicação exógena por Carbamato recebem os cuidados
de enfermagem nas salas de emergência e quais são os cuidados de enfermagem que recebem? Os
cuidados de enfermagem recebidos são capazes de atender às necessidades humanas básicas destas
vítimas? Objetivos: identificar e descrever os cuidados de enfermagem recebidos pelas vítimas e discutir
a aproximação dos cuidados recebidos com a tipologia de cuidados (COELHO, 1997). Referencial
teórico-metodológico baseou-se nos conceitos de Emergência, de Cuidar/cuidados de Enfermagem
(COELHO, 1997) e de masculinidade (GOMES, 2003). A coleta dos dados obedeceu a Resolução
196/96 do CNS/MS, o CEP/SMSDC-RJ aprovou o Protocolo de Pesquisa nº 35/2011. A técnica de
coleta foi a observação não-participante, os instrumentos foram roteiro e formulário de observação de
campo. A população foi composta por 154 homens. Estudo realizado na emergência de um Hospital
público e no banco de dados de um Centro de Controle de intoxicações, localizados no Rio de Janeiro.
O estudo de caso foi utilizado como estratégia de pesquisa. A análise dos dados qualitativos foi através
de análise temática, e por meio do software Atlas.ti versão 6.2, os dados quantitativos foram analisados
através de freqüência simples e percentual. Resultados e Discussão: Na faixa etária dos 20 a 29 anos,
foram notificados 62 (41,6%) casos de intoxicação por carbamato, dos 30 aos 39 anos, 29 (19,5%)
casos, dos 40 a 49 anos, 34 (22,8%) casos e dos 50 aos 59 anos, foram notificados 24 (16,1%) casos.
Predominaram-se casos de auto-ingestão. Os serviços públicos de emergência estiveram presentes na
maioria absoluta dos atendimentos. Todos os homens estavam desempregados ou viviam fazendo
“bicos” para sobreviver. Os solteiros foram maioria da amostra e fatores relacionados às intoxicações
são o fato de morar sozinho, estar depressivo e ser usuário de drogas. 57,7% (86) das notificações as
vítimas apresentaram miose, 51% (76) sialorréia, 34,2% (51) fasciculações musculares, 28,9% (43)
sudorese, 26,8% (40) vômitos, 25,5% (38) broncorréia e a taquicardia se manifestou em 20% (30) dos
casos. Estiveram
presentes os cuidados de lidar com prioridade (100%), de se apresentar como
enfermeiro e o de ouvir (20%) o cuidado de higiene pessoal não foi realizado em nenhum dos homens,
entre
outros. Conclusão: Conclui-se que além de grave problema de Saúde Pública, é imperativo
destacar a necessidade de conscientizar a população sobre os riscos do “chumbinho”. Os resultados
indicaram que os cuidados recebidos pelos homens não foram suficientes para atender as necessidades
humanas básicas dos mesmos. A questão da masculinidade também foi tratada na dimensão dos
conflitos sociais, e a vulnerabilidade do homem às pressões sociais, bem como, a relação do cuidar de
si como estratégia para a prevenção de agravos à saúde da população masculina.
Palavras-chave: Carbamato, Cuidados de enfermagem, Envenenamento.

Abstract: Brazilian population estimated in 2010 was of 93.406.990 men. Of the many emergencies,
poisoning by carbamate, known as "Chumbinho", incorporated a significant quantitative of these facts.
The object: characterization of nursing care to male victims of exogenous poisoning by carbamate
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("Chumbinho"). Guiding questions: how male victims of poisoning by exogenous Carbamate receive
nursing care in emergency rooms and which nursing care do they receive? Received nursing care is able
to meet the basic human needs of these victims? Objectives: To identify and describe nursing care
received by victims and discuss the approach of care received with the type of care (COELHO, 1997).
Theoretical and methodological framework based on the concepts of Emergency Care / Nursing care
(COELHO, 1997) and masculinity (GOMES, 2003). Data collection followed the Resolution 196/96 of the
CNS / MS, the CEP / SMSDC RJ-approved Research Protocol No. 35/2011. The collection technique
was a non-participant observation; the instruments were script and form field observation. The population
consisted of 154 men. A study conducted in a public hospital emergency and the database of a poison
control center, located in Rio de Janeiro. The
case study was used as a research strategy. The
qualitative data analysis was through thematic analysis, and using the software Atlas.ti version 6.2,
quantitative data were analyzed using simple frequencies and percentages. Results and Discussion: In
the age group 20 to 29 years old, were reported 62 (41.6%) cases of carbamate poisoning, from 30 to 39
years old, 29 (19.5%) cases, in 40 to 49 years old, 34 (22.8%) cases and 50 to 59, were reported 24
(16.1%) cases. The Cases predominated were those of self-ingestion. The public emergency services
attended the majority of sessions. All men were unemployed or living doing "odd jobs" to survive. The
majority of the sample was of single and factors relating to the fact of poisoning were of live alone, being
depressed and being a drug user. 57.7% (86) of notifications victims showed miosis, 51% (76) drooling,
34.2% (51) muscle twitching, 28.9% (43) sweating, 26.8% (40) vomiting, 25 5% (38) bronchorrhea and
tachycardia occurred in 20% (30) of cases. Present care to deal with priority (100%), to pose as a nurse
and listening (20%) care of personal hygiene were not performed in any of the men, among others.
Conclusion: We conclude that in addition to serious public health problem, it is imperative to highlight the
need to educate the public about the risks of "Chumbinho". The results indicated that to care received by
men were not enough to meet basic human needs. The issue of masculinity was also treated in the
dimension of social conflicts and the vulnerability of man to social pressures as well as the relation of
caring for itself as a strategy for prevention of diseases of the male population.
Key words: Nursing, Carbamate, Poisoning.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_JulioCesarSantosDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 17792
FABRI, Janaína Mengal Gomes. Trabalho a Dor: Sofrimento Psíquico e Prazer na Enfermagem
Psiquiátrica. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Loyola, Cristina Maria Douat
Resumo: Na enfermagem, há necessidade de lidarmos com os nossos próprios sentimentos, como
requisito essencial para cuidarmos do outro e lidarmos com as emoções de forma saudável e terapêutica.
O objeto do presente estudo são os sentimentos da equipe de enfermagem psiquiátrica ao cuidar em
unidades de internação. Objetivos: 1) Identificar os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem
psiquiátrica, nas unidades de internação, no convívio da loucura; 2) Descrever, na perspectiva dos
sujeitos, os sentimentos da experiência com a
loucura; e 3) Analisar como estes sentimentos
influenciam na assistência de enfermagem psiquiátrica nas unidades de internação. Metodologia: Tratase de um estudo descritivo, social, com abordagem qualitativa. Cenário: pólo de internação psiquiátrica
no município do Rio de Janeiro. Sujeitos: auxiliares e técnicos de enfermagem e os enfermeiros lotados
nas
unidades de internação. Análise dos dados: Ocorreu a partir da triangulação dos dados da
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observação participante, das entrevistas e questionários, e foi utilizada a análise de discurso.
Conclusão: Os sentimentos negativos estão relacionados ao “peso” da doença incurável, ao sofrimento
de ser portador de um transtorno psíquico, ao medo de ser agredido e ao abandono familiar. E os
sentimentos positivos estão ligados à autoestima do sujeito, à importância de ser reconhecido pelo seu
trabalho, à melhora no quadro do usuário e à relação interpessoal. Verificou-se que o trabalho é mais
influenciado pelos sentimentos negativos. Para mudar essa realidade, compreendemos ser importante
equilibrar o negativo e o positivo. Não é necessário um trabalho de “conto de fadas”, mas um trabalho
real que permita a autorrealização.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Prazer, Sentimentos, Sofrimento psíquico, Trabalhador.

Abstract: In nursing, there is need to deal with our own feelings, as an essential requirement to care for
others and dealing with emotions in a healthy and therapeutic. The object of this study are the feelings of
the nursing staff to psychiatric care in inpatient units. Objectives: 1) Identify the feelings experienced by
psychiatric nursing staff in inpatient units, the interaction of madness; 2) Describe in view of the subject,
the feelings of the experience with madness, and 3) analyze how these feelings influence psychiatric
nursing care in inpatient units. Methodology: This is a descriptive study, social, qualitative approach.
Scenario: pole of psychiatric hospitalization in the municipality of Rio de Janeiro. Subjects: auxiliaries
and nursing technicians and nurses crowded in inpatient units. Data analysis: There was a triangulation
of data from participant observation, interviews and questionnaires, and was used discourse analysis.
Conclusion: The negative feelings are related to the "weight" of the incurable disease, suffering, to hold a
psychiatric disorder, fear of being attacked and family abandonment. And the feelings are linked to
positive self-esteem of the subject, the importance of being recognized for his work, the improvement in
the user and interpersonal relationships. It was found that the work is more influenced by negative
feelings. To change this reality, we understand to be important to balance the negative and positive. You
do not need a job "fairy tale", but a real job that allows self-actualization.
Key words: Psychological distress, worker, feelings, psychiatric nursing, Pleasure.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_JanainaMengalGomesFabri.pdf

Nº de Classificação: 17793
SILVA, Adriana Rodrigues. Conhecimentos atitudes e práticas do familiar responsável acerca do
tratamento da infecção latente por tuberculose na criança que completou o tratamento. 2012 . p.
114. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Coletiva
Orientador: Sousa, Ana Inês
Resumo: O estudo analisa o conhecimento, atitudes e práticas do familiar em relação ao tratamento da
infecção latente por tuberculose na criança que terminou o tratamento. Os objetivos específicos foram;
Descrever as características clínico-epidemiológicas da criança que foi indicada para tratamento da
ILTB; Identificar as taxas de completude da criança em
tratamento da ILTB; Avaliar as barreiras
associadas ao tratamento da infecção latente por tuberculose enfrentadas pelo familiar da criança.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, tipo inquérito, desenvolvido em duas etapas na Área de
Planejamento 2.1, do Município do Rio de Janeiro. Na primeira etapa, foi realizada uma busca nos
prontuários de
crianças de 0 a 12 anos incompletos que realizaram o tratamento nos Anos de
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2008/2009 em dois Centros Municipais de Saúde, para informações sobre o quantitativo de crianças,
dados
clínico-epidemiológicos e endereço de sua residência. Na segunda etapa, foi realizado um
inquérito domiciliar por meio de entrevista com os familiares dessas crianças sobre conhecimentos
atitudes e práticas em relação a este tratamento. As informações obtidas foram registradas em banco de
dados utilizando-se o software Epi-Info. Dos achados, foram feitas análises univariadas com distribuição
de frequências simples, que foram apresentados em tabelas sendo toda analise e discussão realizadas
com base nos manuais do Ministério da
saúde. Na primeira etapa dos resultados, de (n=258)
identificamos maior frequência entre meninas 55,8%, a maioria 48,8% entre 6 a 12 anos incompletos, o
Bairro predominante foi o da Rocinha com 88,3%. Prova tuberculínica inicial em 60,9% foi >15 mm.
Destacamos 4,7% de familiares/crianças que interromperam o tratamento, devido algum quadro clinico,
tais como: dor abdominal; Enjoo/vomito/diarreia. Quanto à adesão, 66,2% completaram o tratamento,
para 33% que abandonaram e 8% suspensos por ordem médica. Na segunda etapa, (n-85) o familiar
entrevistado a maioria de mulheres com 57,6%, a faixa etária 75,2% foi entre 26 e 47 anos. 32,9%
cursaram de 5ª/8ª série, apenas 34,1% trabalhavam com carteira assinada, a profissão de empregada
doméstica ganhou destaque com 31,8%. E 27,1%
recebiam apenas 1 salário mínimo. O nível de
conhecimento, atitudes e práticas foi favorável visto que a maioria das respostas demonstraram ser
adequadas, quanto ao conhecimento da infecção latente por tuberculose, as formas de transmissão da
tuberculose, prevenção, percepção do risco e vulnerabilidade, sua importância e outros fatores referentes
ao processo
saúde-doença, evidenciados, em especial, pela preocupação em relação à
responsabilidade individual e do coletivo no controle da tuberculose, particularmente pela situação de
vulnerabilidade ao adoecimento devido à situação de moradia, hábitos inapropriados de saúde
e
pobreza. Acreditamos que as contribuições deste estudo podem servir de subsídio para orientar ações
no âmbito das unidades básicas, com capacitação profissional no atendimento a esta clientela, a fim de
criar espaços de discussões e reflexões, de modo a esclarecer crenças, estigmas, e concepções que
ainda fazem parte do imaginário social, e, sobretudo ressaltar a diferença de prevenção e doença,
visando, sobretudo, o aumento da adesão do tratamento da ILTB e, assim, contribuir significativamente
com a redução de abandonos, identificados na primeira etapa do estudo.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Atitudes e práticas em saúde., Conhecimentos, Saúde
pública, Tuberculose.

Abstract: Study makes an analysis the responsible family member's knowledge, attitudes and practices
on the treatment of Tuberculosis Latent Infection in the child that has completed treatment. The goals of
the study were; To describe the clinical and epidemiological characteristics of
the child that was
referenced for TBLI; To identify the completion rates of the child in treatment of TBLI; To evaluate the
barriers associated to the treatment of Tuberculosis Latent Infection faced by the child's family member.
This is a Descriptive, Transversal, Inquiry Type Study developed in two stages at the Planning Area 2.1
(Área de Planejamento 2.1) of Rio de Janeiro Municipality. In Stage 1, a search was completed on the
medical records of children at the age of 0-12, incomplete, who had treatment in the Years of 2008/2009
in two Municipal Health Centers (Centros Municipais de Saúde), to gather quantitative information on the
number of children, their clinical epidemiological data, and their home address. In Stage 2, a domiciliary
inquiry was completed through an interview with the children's family members
on the knowledge,
attitudes, and practices related to that treatment. The data obtained was recorded on a database using
Epi-Info Software. The findings were then analyzed by
univariated analysis with simple frequency
distribution, which were presented in tables and all analyses and discussions were completed using the
Ministry of Health's manuals. The results of Stage 1 were, from (n=258) identified a higher frequency of
girls, 55.8%, most of which between 6-12 years old (incomplete), and the predominant District was
Rocinha, with 88.3%
of the children. The initial tuberculine testing in 60.9% was > 15 mm. We
highlighted that 4.7% of the families/children who discontinued treatment did so because of some clinical
condition, such as: abdominal pain; nausea/vomiting/diarrhea. As of compliance, 66.2% completed the
treatment, while 33% discontinued and 8% were discontinued by medical orders. In Stage 2, (n=85), the
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family member interviewed was, in the majority, women, 57.6%, and the age level in 75.2% was 26-47
years old. 32.9% had 5th to 8th grade schooling,
and only 34.1% had a registered job, with the
maidservant profession highlighted being 31.8%. 27.1% received only a minimum wage. The level of
knowledge, attitudes and practices was favorable, once the majority of answers showed adequacy about
the knowledge
of tuberculosis latent infection, tuberculosis means of transmission, prevention, risk
perception and vulnerability, its importance, and other factors related to the process of health-disease,
evidenced, in particular, by the preoccupation in relation to the individual and collective responsibility in
tuberculosis control, particularly because of the vulnerable to
disease situation due to the living
conditions, inappropriate health habits, and poverty. We believe that the contributions of this study may
serve as subsidy to guide actions on the level of the basic health units, on the training of the professional
who assists this patients, in order to create discussion and reflection room to clear out beliefs, stigmas,
and conceptions that are still part of the social imagery, and, above all, to highlight the difference
between prevention and disease to obtain a higher level of compliance to TBLI, contributing significantly
to the diminishing of the levels of treatment discontinuations, identified in Stage 1 of the study.
Keywords: Primary Health Care, Public Health, Tuberculosis, Health Care Knowledge, Attitudes, and
Practices.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AdrianaRodriguesDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 17795
FREITAS, Ana Angélica de Souza. Os cuidados cotidianos aos homens adultos hospitalizados com
traqueostomia por câncer na laringe. 2012 . p. 244. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Coelho, Maria José
Resumo: Este estudo teve como objetivos apresentar o perfil socioeconômico dos homens adultos
hospitalizados com traqueostomia por câncer na laringe, descrever os cuidados de
enfermagem
recebidos e analisar as necessidades de cuidados em saúde e enfermagem, com base
nos
pressupostos conceituais de masculinidades de Connell, de cuidado de Coelho e cotidiano de Certeau.
Utilizou-se o método misto com 47 homens com traqueostomia. Coleta de dados foi de maio 2011 a
janeiro de 2012 em um hospital oncológico de cirurgia de cabeça e pescoço. Foi aprovado no CEP sob
n° 14/11. Entrevistas semi-estruturadas, observação sistemática, coleta no
sistema de informação
hospitalar absolute foram às formas de coletas de dados. Os dados quantificáveis foram analisados pelo
software absolute e excel e os qualificáveis pela análise temática e software Atlas.ti. Emergiram quatro
categorias e temas transversais interligados com o estudo. O perfil dos homens hospitalizados com
traqueostomia que predominaram, casados com
ocupação de mecânicos, nível fundamental de
escolaridade, dois salários mínimos de renda, católicos, procedentes do Rio de Janeiro, faixa etária de
41-70 anos e estado nutricional eutróficos. Na categoria de casos múltiplos os cuidados de enfermagem
recebidos foram baseados nos problemas de saúde dos homens. Nessa categoria, forma os cuidados
recebidos e os seus resultados. Nas necessidades de cuidados sob a ótica dos homens foi verificado
que o cotidiano deles acontecem de maneira simples de acordo com a necessidade de saúde. Por outro
lado, os temas transversais foram os produtos dos cuidados de enfermagem que formaram artigos
científicos. Os enfretamentos do cotidiano foram como dimensões de masculinidades, não se
entregarem e lutarem pela vida.
Palavras-chave: Câncer de Laringe, Enfermagem, Saúde do homem, Traqueostomia.
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Abstract: This study aimed to show the socioeconomic profile of adult males hospitalized with cancer of
the larynx by tracheotomy, describe the nursing care received and analyze the needs of health care and
nursing, based on the conceptual assumptions o masculinity Connell, care rabbit and daily Certeau. We
used the mixed method with 47 men with tracheotomy. Data were collected from May 2011 to January
2012 in an oncology hospital of head and neck surgery. CEP was approved under the n° 14/11. Semistructured interviews, systematic observation,
collection on hospital information system were the
absolute, forms of data collection. The data were analyzed by software quantifiable and absolute excel
and qualify for thematic analysis software Atlas.ti. Four categories emerged and cross-cutting themes
connected with the study. The profile of men hospitalized with tracheotomy that prevailed, married,
employed, fundamental level education, twice the minimum wage income, Catholics, coming from Rio de
Janeiro, aged 41-70 years and nutritional status eutrophic. In the category of multiple cases received
were based on the health problems of men. In this category, so the care received care and outcomes.
Care needs in the perspective of the men were found that the daily they happen simply according to
health need. On the other hand, the cross-cutting themes were the products of care nurses working as
scientific articles. The daily confrontations were as dimensions of masculinity, not surrender and fight for
life.
Keywords: Thacheostomy, Nursing, Cancer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AnaAngelicaDeSouzaFreitas.pdf

Nº de Classificação: 17796
FERNANDES, Alexandre Galvão. O Atendimento pré-hospitalar liderado pelo enfermeiro e suas
ações. 2012 . p. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Atendimento Pré-Hospitalar e Emergência
Orientador: Santoro, Deyse Conceição
Resumo: O objeto deste estudo consta do atendimento pré-hospitalar móvel liderado pelo enfermeiro.
Os objetivos foram: caracterizar as ações do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel diante das
intervenções demandadas pelas vítimas e analisar as ações do enfermeiro no
atendimento préhospitalar frente ao contexto dos protocolos internacionais estabelecidos para atendimento às vítimas de
média e alta complexidade. Trata-se de um estudo exploratório
com abordagem quantitativa. A
investigação foi realizada no cenário do CBMERJ,
considerando 4 Organizações Bombeiro Militar
(OBM), nas quais o pesquisador já atuou
como oficial enfermeiro, chefe de guarnição de uma
ambulância intermediária, abrangendo
estas os bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Campo
Grande e Sta. Cruz. Os participantes do estudo constaram de uma população de 29 oficiais enfermeiros
integrantes das OBM`s. A coleta de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2011 após
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e autorização do 1º Grupamento de Socorro de Emergência.
A coleta de dados se deu em duas etapas: uma fase de análise retrospectiva dos dados e a segunda
com entrevistas realizadas com oficiais enfermeiros atuantes nestes cenários. Os dados obtidos foram
tratados estatisticamente através da planilha de Excell®, sendo os resultados apresentados em quadros
e tabelas. Considerando a análise realizada, os resultados encontrados permitiram concluir que os 22
enfermeiros integrantes das 4 bases do CBMERJ desempenham importante papel no julgamento clínico
e tomada de decisão, estando à frente no atendimento de mais de 3.700 vítimas, das quais 27,29%
foram classificadas como vermelhas e 8,25% classificadas como amarela, caracterizando alto grau de
gravidade. Desta forma, confirmamos a hipótese de que a execução das atividades propostas em
protocolos internacionais em situações de atendimento pré-hospitalar de média e alta complexidade
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pode estabelecer uma redução da morbi-mortalidade das vítimas atendidas, e a não inserção dessas
ações no contexto da atuação do enfermeiro líder das ambulâncias intermediárias reduzem a
possibilidade de intervenções que poderiam oferecer maiores chances de sobrevida e diminuir o risco
de sequelas graves.
Palavras-chave: atendimento móvel, Atendimento pré-hospitalar, Enfermagem, Enfermeiro.

Abstract: The object of this study includes the prehospital mobile led by nurses. The objectives were to
characterize the actions of nurses in pre-hospital interventions on Mobile sued by victims and analyze
the actions of nurses in pre-hospital care outside the context of international protocols established for
caring for victims of medium and high complexity. This is an exploratory
study with a quantitative
approach. The research was performed in the setting of CBMERJ,
recital 4 Fireman Military
Organizations (OBM), in which the researcher has worked as a nurse officer, chief trim an ambulance
intermediate, covering these neighborhoods of Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Campo Grande and Sta
Cruz. Participants in the study consisted of a population of 29 official members of the OBM nurses `s.
Data collection occurred from October to December 2011 after approval by the Ethics and Research
College of Nursing Anna Nery with protocol number 075/2011 and permission of 1st Grouping Relief, as
published in Bulletin Command Area Pre-Hospital activities (CBA-X) from November 2011 No22 in sheet
at 139. Data collection took place in two stages: a phase retrospective analysis of data and the second
with interviews with officials nurses working in these scenarios. The data were treated statistically by
Excell ® spreadsheet and the results are presented in tables and charts. Considering the analysis, the
findings indicated that the 22 members of the 4 nurses CBMERJ bases play an important role in clinical
judgment and decision making, being ahead in the attendance of more than 3,700 victims, of which
27.29% were classified 8.25% as red and yellow classified as characterizing high degree of severity.
Thus, we confirm the hypothesis that the implementation of the proposed activities in situations of
international protocols in prehospital care of medium and high complexity can make a reduction in
morbidity and mortality of the victims met, and not insert these actions in the context of the performance
of nurse leader of ambulances intermediate reduce the possibility of interventions that could offer better
chances of survival and reduce the risk of serious sequelae.
Key words: nursing, Mobile care, Nurse.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AlexandreGalvaoFernandes.pdf

Nº de Classificação: 17797
LAFAIETE, Rute dos Santos. Tempo para o diagnóstico da tuberculose nos serviços de atenção
básica à saúde no município do Rio de Janeiro. 2012 . p. 118. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Motta, Maria Catarina Salvador da
Resumo: A detecção dos casos de tuberculose (TB) com a imediata instituição da quimioterapia é uma
das estratégias mais importantes para o controle da doença. Para tanto, há a necessidade de um
diagnóstico sem atrasos a fim de minimizar os danos à saúde do indivíduo e da população. Objetivou-se
mensurar o tempo para o diagnóstico da TB e analisar os fatores que interferem nesse tempo. Foi
realizado um inquérito em quatro Centros Municipais de Saúde da cidade do Rio de Janeiro com 209
doentes inscritos no Programa de Controle da TB, em tratamento durante os anos de 2010 e 2011,
maiores de 15 anos e residentes no município, selecionados de forma não probabilística. O instrumento
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foi um questionário baseado no Primary Care Assessment Tool adaptado e validado para TB. O projeto
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro com
número de protocolo 39/10, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96. Os sujeitos
eram majoritariamente homens, na idade economicamente ativa, com baixa escolaridade e renda. Antes
e após adoecer, a maioria procurava os serviços de saúde, especificamente as Unidades Básicas de
Saúde. O tempo para o diagnóstico da TB teve mediana de 03 dias; para a procura do primeiro serviços
de saúde 15 dias; para se conseguir a primeira consulta médica 0 dia; para o inicio do tratamento 1 dia e
a quantidade de vezes que foi ao serviço de saúde para descobrir TB teve mediana de 2 vezes.
Destaca-se a demora da procura do primeiro serviço de saúde quando se escolheu a Estratégia de
Saúde da Família. Demonstraram influenciar no aumento do tempo para a procura dos serviços de
saúde: ser homem; a faixa etária de 50 anos ou mais; sem escolaridade; renda até 01 salário mínimo;
quase sempre consumir bebida alcoólica; quase nunca fumar; bom conhecimento sobre a TB; quase
sempre perder o turno de trabalho, quase sempre e às vezes gastar com transporte para a procura dos
serviços de saúde e quase nunca conseguir consulta médica em 24 horas. Os profissionais de saúde
estão diagnosticando e/ou suspeitando da TB no primeiro atendimento. Os resultados demonstram que
o maior tempo é relacionado aos indivíduos na procura pela assistência à
saúde ao adoecerem,
comparando-se com o tempo relacionado aos serviços de saúde.
Necessita-se estabelecer e/ou
reformular estratégias para minimizar este tempo, direcionadas à
população e principalmente para
grupos com os fatores que demonstram estar relacionadas ao aumento deste tempo.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Diagnóstico tardio, Tuberculose.

Abstract: The detection of tuberculosis (TB) with the immediate institution of chemotherapy is one of the
most important strategies for disease control. Therefore, there is a need for a diagnosis without delay in
order to minimize damage to the health of the individual and of the population. The objective was to
measure the time of diagnosis of TB and to analyze factors that affect time of diagnosis. A survey was
conducted in four Municipal Health Centers in the city of Rio de Janeiro during the years 2010 and 2011,
with 209 individual registered in the
TB Control Program, over 15 years old and resident in the
municipality, selected in a non- probabilistic mode and who were in treatment for TB. The instrument was
a questionnaire developed and validated for TB by Villa and Ruffino-Neto. The project was submitted to
the Ethics Committee of the Municipal Health Secretariat of Rio de Janeiro with protocol 39/10. The
subjects were mostly men in the economically active age, low education and salary. Before and after
falling ill, most sought health services, specifically in the Basic Health Units. The time to diagnosis of TB
had a median of 3 days, time to search of health services after the first onset of symptoms was 15 days,
to get the first appointment 0 days, to the start of treatment one day and the amount of times you have to
go to the health service had a median of 2 times. Noteworthy, was the delay in demand for services
when they first chose the Family Health Strategy. The time increase for the demand for health services
was shown to be influenced by: to be a man, aged above 50 years, without formal education, salary
income up
to 01 minimum wage, almost always consumed alcohol, almost never smoking; good
knowledge about TB; almost always to lose the work shift, and often times to spend money on transport
to the demand for health services and almost never to get a medical consultation in 24 hours. Health
professionals are diagnosing and/or suspecting TB in the first appointment. The results show that the
longer times are related to individuals demanding for health care when getting ill, as compared with the
time related to health services. It is necessary to establish and/or reformulate strategies to minimize this
time, targeting the population and especially for groups with the factors that have shown to be related to
the increase of this time.
Key words:Tuberculosis, Primary Health Care, Delayed Diagnosis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_RuteDosSantosLafaiete.pdf
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Nº de Classificação: 17798
PAIXÃO, Louise Anne Reis da. O uso de álcool entre motoristas de um DETRAN na cidade do Rio de
Janeiro após a "Lei Seca". 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Saúde Coletiva
Orientador: Abreu, Angela Maria Mendes
Resumo: Os acidentes de trânsito configuram-se como um problema atual e emergente de saúde
pública. Sabe-se que o uso de álcool antes da direção veicular aumenta a probabilidade de ocasionar
acidentes automobilísticos. Dessa forma, a presente dissertação de mestrado teve como objetivos: (i)
Descrever o padrão de consumo de álcool entre condutores de veículo automotor em um DETRAN na
cidade do Rio de Janeiro, após a implementação da “Lei Seca”; (ii) Identificar o perfil socioeconômico e
o padrão de consumo de álcool entre os condutores de veículo automotor em DETRAN da cidade do
Rio de Janeiro; (iii) Associar o padrão de consumo de álcool com o perfil da população
e
comportamentos de risco no trânsito entre a população de estudo.(iv) Analisar o uso de bebida alcoólica
antes da direção veicular, após a implementação da “Lei Seca” no país, entre a população de estudo.
Trata-se de um estudo seccional e descritivo com 390 motoristas de veículo automotor que estavam em
um DETRANRJ renovando a Carteira Nacional de Habilitação e/ou retirando a sua segunda via e/ou
adicionando uma nova categoria e/ou retirando a Permissão Internacional para Dirigir. Para a população
do
estudo foi entregue um instrumento autoaplicável com questões fechadas referentes o
perfil
socioeconômico, comportamento no trânsito e com variáveis sobre o uso de álcool, de acordo com
AUDIT. Para cumprir as exigências éticas este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos do HESFA/UFRJ sob o protocolo 065/2011. Os dados foram analisados pelo
software EPI-INFO versão 3.5.1 e foram feitas tabelas descritivas acerca da temática em questão.
Resultados: A população do estudo foi composta predominantemente por motoristas do sexo masculino,
com faixa etária entre 25 a 49 anos, solteiros, com ensino superior e com Carteira Nacional de
Habilitação com menos de 05 anos. Quanto ao uso de álcool 62,1% da população de estudo mencionou
consumir. Sobre as Zonas de Risco classificadas de acordo com AUDIT, 83,6% eram bebedores de
baixo risco, 14,1% bebedores de risco, 1,5 bebedores nocivos e 0,8% prováveis dependentes. No que
se refere a ter bebido e dirigido após a implementação da “Lei Seca” 19,2% declararam ter tido este
comportamento e sobre o fato de ter sido carona de motorista que bebeu e dirigiu após a vigência desta
lei 35,9% afirmaram essa prática. Ao associar os dados, observou-se que a população mais jovem
tende a beber mais álcool que a população mais velha e estes têm mais amigos que bebem e dirigem e
são caronas de motoristas que bebem e dirigem (p<0,05). Com os dados deste estudo, evidencia-se a
problemática do uso/abuso de álcool e o comportamento de beber e dirigir mesmo após a instituição da
Lei 11.705/08, popularmente conhecida como “Lei Seca”. Dessa forma, acreditamos que mais ações do
poder público, da educação e da saúde devam ser realizadas com o intuito de prevenir as consequências
causadas pelo abuso de álcool, principalmente antes da direção veicular.
Palavras-chave: Fatores de Risco no trânsito, Prevenção, Uso de álcool.

Abstract: Traffic accidents are an actual and emergent public health problem. It’s known that alcohol
use before vehicular driving increases the probability of causing automobile accidents. Thereby, the
present master’s thesis had the following purposes: (i)
describing the alcohol consumption pattern
among motor vehicle drivers in a DETRAN of Rio de Janeiro city, after the “Dry Law” implementation. (ii)
Identifying the socioeconomic profile and the alcohol consumption pattern among motor vehicle drivers
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in a DETRAN of Rio de Janeiro city; (iii) Associating the alcohol consumption pattern with population’s
profile and risky traffic behavior among the study population (iv) Analyzing the alcohol beverage use
before motor vehicle driving, after the “Dry
Law” implementation in the country, among the study
population. This is a sectional and descriptive study with 390 motor vehicle drivers who were in a
DETRAN RJ
renewing their National Driver License and/or obtaining their duplicate license and/or
adding a new category and/or obtaining the International Permission to Drive. To the study population
was given a self-administered instrument with closed questions referring to socioeconomic profile, traffic
behavior and with variables about alcohol use, according to AUDIT. To accomplish the ethic exigencies
this study was submitted to the Ethic Committee of Researches with Human Beings of HESA/UFRJ
under the
protocol 065/2011. The data were analyzed by EPI-INFO software version 3.5.1 and
descriptive tables about the theme at issue were made. Results: study population was
composed
predominantly by men drivers, age group between 25 and 49 years old, singles, with higher education
and with National Driver License under 05 years. About alcohol use, 62,1% of the study population
mentioned that they consume it. About Risky Zones classified according to AUDIT, 83,6% were lower
risk drinkers, 14,1%
increasing risk drinkers, 1,5% higher risk drinkers and 0,8% probable alcohol
dependents. About drinking and driving after the “Dry Law” implementation, 19,2% declared had having
this behavior and about being a passenger of a driver who drunk and drove after the legality of that law,
35,9% affirmed having this habit. Associating the data, we observe that younger population tend to drink
more alcohol than older
population and that they have more friends who drink and drive and are
passengers of drivers who drink and drive (p<0,05). With all this study data the problems of alcohol
using/abusing and the drink and drive behavior even after the Law 11.705/08 institution, popularly know
as “Dry Law”, is evident. Thereby, we believe that more power public, education and health actions must
be fulfilled in order to prevent the consequences of alcohol abuse, mainly before motor vehicle driving.
Key words: Risk Factors in traffic, Prevention, Alcohol use.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_LouiseAnneReisDaPaixao.pdf

Nº de Classificação: 17799
VASCONCELLOS, Ilmeire Ramos Rosembach de. Trabalhadores de enfermagem do setor de
emergência - a violência no trabalho. 2012 . p. 144. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde do Trabalhador
Orientador: Griep, Rosane Härter
Resumo: Estudo epidemiológico seccional , cujo objeto considerou as diferentes formas de violência
sofridas no ambiente de trabalho pela equipe de enfermagem que atua em um serviço de emergência
hospitalar, e o impacto para sua saúde e para o seu ambiente de trabalho. Objetivo geral: Discutir a
violência percebida por trabalhadores de enfermagem do setor de emergência de um hospital público no
Rio de Janeiro. E os objetivos específicos: Identificar os tipos de violência presentes no ambiente de
trabalho; Descrever os fatores que favorecem a ocorrência
de violência no trabalho e Analisar as
principais consequências da violência sofrida sobre a
saúde do trabalhador da enfermagem e no
ambiente de trabalho. O local de estudo foi o setor de emergência de um hospital estadual localizado
em Duque de Caxias e a população composta por 97 trabalhadores. O estudo teve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de
Assis (protocolo nº 011/2011). Os dados foram coletados no período de agosto a outubro de 2011 e
posteriormente agrupados e analisados bivariadamente com auxílio do SPSS (versão 19), utilizando-se
o teste de qui-quadrado de Pearson (valor p < 0,05). Resultados: Predominaram as mulheres, jovens,
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pardas, solteiras, com ensino médio completo e renda per capita até dois salários mínimos, técnicas e
auxiliares de enfermagem, vínculo temporário e que trabalhavam
há pouco tempo no setor de
emergência. Na associação entre as variáveis sociodemográficas
e ocupacionais com a violência
evidenciou-se que as mulheres e os mais velhos apresentaram maior frequência das diferentes formas
de violência, com exceção da violência física, que predominou entre os homens e os mais jovens. A
associação indicou ainda, com significância estatística, maior frequência de violência física entre os
trabalhadores da enfermagem insatisfeitos com seu trabalho, com baixo apoio social no trabalho, que
avaliaram a organização do trabalho como crítica e as relações sociais profissionais no trabalho como
graves. Os principais agressores das formas de violência relacional/comportamental foram os pacientes
ou familiares, adultos do sexo masculino. Conclusões: Identificou-se grupo de trabalhadores altamente
vulneráveis as diferentes formas de violência e possuem baixo poder de reivindicar melhorias das
precárias condições de trabalho. A violência estrutural/institucional é uma fomentadora da violência
relacional/comportamental devido ao mau atendimento dos pacientes e estresse entre os trabalhadores.
Existe risco de adoecimento desse grupo devido ao contexto de trabalho precário. É preciso melhorar as
condições de trabalho e o registro dos eventos de violência.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde do trabalhador, violência e serviço de emergência.

Abstract: Sectional epidemiological study, whose object considered different forms of violence suffered
in the workplace by the nursing staff that works in a hospital emergency department, and the impact on
their health and their work environment. General Objective: To discuss the violence perceived by the
nursing staff in the emergency department of a public hospital in Rio de Janeiro. Specific objectives: to
identify the types of violence present in the workplace; to describe the factors that favor the occurrence
of violence at work and to analyze the main consequences of the violence suffered on the occupational
health nursing and in the workplace. The study was performed at the emergency room of a state hospital
located in Duque de Caxias and the population comprised 97 workers. The study was approved by the
Ethics and Research of Anna Nery School of Nursing / University Hospital St. Francis of Assisi (Protocol
No. 011/2011). Data collection was performed in the period from August to October 2011. Data were
grouped and bivariately analyzed, with the aid of SPSS (version 19), using Pearson’s chi -square test (p
<0.05). Results: There were predominance of women, young, brown, single, with secondary education
and income per capita up to two minimum wages, technical and nursing assistants, and temporary
workers who entered recently in the emergency room. Association between sociodemographic variables
and occupational violence showed that women and older workers had a higher frequency of different
forms of violence,
with the exception of physical violence that prevailed among men and younger
workers. The association also indicated, with statistical significance, the greater frequency of physical
violence among nursing workers dissatisfied with their work, low social support at work, who evaluated
the organization of work as critic and professional social relations at work as
serious. The main
perpetrators of relational/behavioral violence forms were patients or relatives, adult males. Conclusions:
We identified groups of highly vulnerable workers to different forms of violence who have low power to
demand improvements from poor working conditions. Structural / institutional violence is a stimulator of
the relational / behavioral violence due to poor patient care and stress among workers. There is risk of
disease in this group due to the context of precarious work. We need to improve working conditions and
record the events of violence.
Key words: Emergency service, Nursing, Violence, Occupational health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_IlmeireRamosRosembachDeVasconcellos.pdf
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ALMEIDA, Jank Landy Simoa. Violência contra enfermeiras da estratégia de saúde da família:
caracterização e implicações. 2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Medeiros, Cláudia Maria Ramos
Resumo: No tocante a convivência e relações interpessoais entre os seres humanos é relevante inferir
que uma das situações mais condenáveis, dentre as muitas que permeiam o cotidiano, é a da violência.
Neste contexto infere-se que a violência contra a mulher, especificamente, é também denominada
“violência de gênero” por fundamentar-se em relações assimétricas de poder entre homens e mulheres,
nas quais a mulher comumente encontra-se em situação de subordinação. Esse estudo dissertativo teve
por objetivo investigar a violência de gênero contra enfermeiras na Estratégia de Saúde da Família
(ESF), no município de Campina Grande/PB. O trabalho desenvolvido se constituiu como um estudo
quantitativo de campo, de caráter descritivo, exploratório e explicativo desenvolvido em 76 UBSF na
cidade de Campina Grande com 80 enfermeiras dentre as 92 que integram a Estratégia de Saúde da
Família neste Município. Para coleta de dados primários foi utilizado um questionário, com 17 questões
objetivas pertinentes a situação sócio-demográfica, gênero e violência. Após realização de pré-teste
amostral, as pesquisadas foram contatadas por telefone, informadas sobre os objetivos do estudo e a
coleta foi agendada. O tratamento de dados foi feito através do programa SPSS para Windows, versão
15.0, e analisados através de estatística descritiva,
por meio da apresentação de freqüências e
porcentagens, medidas de tendência central e de
variabilidade para discussões dos resultados
encontrados. Após a aprovação do projeto de pesquisa com a CAAE - 0227.0.133.000-11 pelo CEP da
Universidade Estadual da Paraíba, o mesmo foi desenvolvido levando-se em consideração os aspectos
éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. Participaram da pesquisa 80 enfermeiras, com média de idade de 35,54 anos
(DP=7,61), variando de 23 a 55 anos. A maioria das pesquisadas era da raça parda; casadas ou com
união estável; possuía filhos; católicas; pós-graduadas em nível de especialização e ganhavam entre
2000 e 3000 reais. As agressões foram praticadas em sua maior parte por usuários do serviço de saúde
ou pelos próprios colegas de trabalho. Como reações imediatas ou mediatas ao ato agressivo, foram
observadas as respostas mais frequentes - reação verbal e/ou física; agressão foi ignorada/silenciada.
Todas as formas de violência contra a mulher foram relatadas, inclusive a sexual, no entanto as mais
frequentes foram a psicológica e a moral. As principais consequências no âmbito físico citadas em
frequência de repetição foram as cefaleias, as palpitações e os tremores; e no âmbito psicológico em
frequências mais elevadas: estresse, sensação de impotência e insegurança. Os resultados mostraram
que a violência de gênero se estende também a outros lugares onde há a presença da mulher, e não
somente aqueles habitualmente referidos como o espaço doméstico e/ou familiar, entre outros. Torna-se
necessário ampliar os estudos sobre violência de gênero, a identificação de grupos e atores sociais
envolvidos, bem com a divulgação dessas experiências e a construção de planos de enfretamento da
violência no trabalho. Se assim não o for, o ciclo de repetição da violência de gênero não será desfeito e
a mesma continuará sendo perpetrada nos mais diferentes espaços sociais onde a mulher se faz
presente.
Palavras-chave: Enfermagem, Genero, Violência.

Abstract: Regarding coexistence and interpersonal relationships between human beings, it is relevant to
infer that one of the most reprehensible situations among the many that permeate daily life is violence. In
this context, it appears that violence against women, specifically, is also called
"gender violence"
because it is based on asymmetrical power relations between men and women, where women often find
themselves in a situation of subordination. This study aimed
to investigate gender-based violence
against nurses in the Family Health Strategy (FHS), in Campina Grande / PB. The work was constructed
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as a quantitative field study that was descriptive, exploratory and explanatory of 76 UBSF in the city of
Campina Grande with 80 of the 92 nurses participating in the Family Health Strategy program in this city.
For primary data collection, a questionnaire was used, with 17 objective questions pertaining to sociodemographics, gender and violence. After performing a pre-test sample, the participants were contacted
by telephone, informed of the objectives of the study, and sample collection was
scheduled. Data
processing was performed using SPSS for Windows, version 15.0, and
analyzed using descriptive
statistics, through the presentation of frequencies and percentages, measures of central tendency and
variability for discussions of results. After approval of the
research project with the CAAE 0227.0.133.000-11 by ZIP Code, State University of
Paraíba, the study was developed taking into
account the ethical aspects of research involving
humans, as recommended by Resolution 196/96
National Health Council. The participants were 80 nurses, with a mean age of 35.54 years (SD = 7.61),
ranging from 23 to 55 years. Most of the surveyed were mulatto, married or in a stable relationship, had
children, Catholic, post-graduate level of expertise and earned between 2000 and 3000 reals. The
assaults were committed mostly by users of the health service or by their own colleagues. As immediate
or mediate reactions to the aggressive act, the more frequent responses observed were verbal and / or
physical reaction; aggression was ignored / silenced. All forms of violence against women were reported,
including sexual abuse; however, the most frequent were psychological and moral. The main physical
consequences in increasing frequency were
headache, palpitations and tremors, and in the
psychological realm at higher frequencies: stress, powerlessness and insecurity. Results showed that
gender-based violence also extends to other places where there is the presence of women, not only
those commonly referred to as the domestic and / or family, but also professional areas. It is necessary
to expand the studies on gender violence, the identification of groups and social actors involved, as well
as the dissemination of these experiences and the building plans for coping with violence at work. If it is
not, the cycle of gender violence will not be undone and will continue to be perpetrated even in the most
different social spaces where women are present.
Key words: Nursing, Genre, Violence.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_arquivos/18/TDE-2012-0417T112226Z-1546/Publico/arquivototal.pdf
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CUNHA, Ana Rita Ribeiro da. Práticas dos enfermeiros na estratégia de atenção integrada às
doenças prevalentes na infância. 2012 . p. 70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas do Cuidar em Enfermagem e Saúde
Orientador: Reichert, Altamira Pereira da Silva
Resumo: A estratégia da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, desenvolvida pela
Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância, pretende reduzir a
mortalidade infantil por meio de ações que visam melhorar o desempenho dos profissionais de saúde, a
organização do sistema de saúde e as práticas da família e da comunidade. Partindo desse pressuposto,
o presente estudo teve como objetivo identificar as dificuldades e facilidades das práticas dos enfermeiros
que atuam na Estratégia de Saúde da Família, relacionadas à aplicabilidade da AIDPI. Utilizou-se o
método exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, realizada com oito enfermeiros da zona
urbana da Estratégia Saúde da Família de Campina Grande, no período de agosto a outubro de 2011. Os
dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado. Para análise dos
dados,utilizou-se o método de analise de conteúdo do tipo categorial temática, proposto por Bardin.Este
estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado pelo comitê de ética
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e pesquisa do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento aprovado sob o protocolo de n°
00810.405.000.11.Os resultados foram dispostos em duas categorias analíticas: Aplicabilidade da
Estratégia AIDPI pelos enfermeiros e Dificuldades para execução da AIDPI.Os resultados assinalam a
importância da AIDPI por ser um instrumento sistematizado, que facilita a abordagem e gera mais
segurança na condução da consulta do enfermeiro. Quanto às dificuldades, os sujeitos enfatizam a não
disponibilização de um roteiro específico para ser utilizado na consulta e a falta de apoio para
prescreverem medicamentos, gerando insegurança no atendimento. Os resultados nos levam a concluir
que é necessário um trabalho de educação permanente para a aplicação das ações propostas pela
AIDPI, de forma a promover uma atenção integral na assistência à saúde da criança, baseada em
conhecimentos científicos.
Palavras-chave: AIDPI, Criança, Enfermagem pediátrica, Saúde da família.

Abstract: The strategy of Integrated Management of Childhood Illness, developed by the World Health
Organization and United Nations Children's Fund, aims at reducing infant mortality through actions to
improve the performance of health professionals, the organization of the health system and the family and
community practices. This study aimed to evaluate the practices of nurses working on the Family Health
Strategy related to the applicability of IMCI. It was used the exploratory descriptive method with a
qualitative approach, carried out with nurses in the urban area of the Family Health Program in Campina
Grande, from August to October 2011. The sample consisted of eight subjects. The data were collected
through a structured interview. For the data analysis, the content analysis method of categorical theme
proposed by Bardin was used. This study complied with Resolution 196/96 of the National Health Council
in which the project was submitted to the ethics committee and research of the Center for Superior
Teaching Development. It was carried out only after approval under protocol n. 00810.405.000.11. The
qualitative results were arranged in two analytical categories: Applicability of IMCI by the nurses and
difficulties to implement the IMCI. The results highlight the importance of IMCI as an instrument that
facilitates the systematic approach and generates more driving safety consulting the nurse. As for the
difficulties, the subjects emphasize the availability of a specific script to be used in consultation and lack of
support for prescription drugs, generating uncertainty in attendance. The results lead us to conclude that a
continuous education work is necessary to further the actions proposed by IMCI in such a way that it
promotes a more comprehensive focus on health care to the child, based on scientific knowledge.
Key words: Child, Family Health, Pediatric Nursing, IMCI.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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CAHÚ, Graziela Pontes Ribeiro. Situação de assédio moral vivenciadas por enfermeiros no
ambiente de trabalho. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: INTRODUÇÃO – O assédio moral é uma violência psicológica, sutil, dissimulada, de caráter
repetitivo e prolongado, com a intenção de humilhar e excluir socialmente uma pessoa no contexto da
atividade laboral, provocando- lhe estresse psicossocial e prejuízos à sociedade e à organização.
OBJETIVOS – Este estudo tem os seguintes objetivos: investigar situações de
assédio moral
vivenciados por enfermeiros no ambiente de trabalho; traçar o perfil do assediador segundo informações
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dos participantes inseridos no estudo; identificar as consequências da prática do assédio moral para
saúde do enfermeiro; verificar quais as medidas adotadas pelos profissionais envolvidos napesquisa,
vítimas da prática do assédio moral. METODOLOGIA – Trata-se de uma pesquisa exploratória com
abordagem quanti-qualitativa.Participaram do trabalho 259 enfermeiros. Na coleta de dados, utilizou-se
um questionário contendo questões pertinentes aos objetivos propostos para a pesquisa. Os dados
foram coletados entre junho e agosto de 2011, por meio eletrônico. ANÁLISE DOS DADOS – Os dados
quantitativos foram tratados por meio de frequência e percentual, posteriormente apresentados em
representações gráficas e os qualitativos através da técnica de análise de conteúdo. Os dados obtidos
na questão subjetiva do instrumento foram agrupados nas categorias
temáticas: situações de
humilhação, constrangimento, discriminação e perseguição e situações de impotência. RESULTADOS:
Este estudo mostrou
que o assédio moral ocorre com frequência nas relações de trabalho dos
enfermeiros inseridos no estudo, sendo o mais frequente o assédio vertical descendente. Na presente
pesquisa ficou evidente que os participantes conversaram sobre as agressões sofridas, principalmente,
com os familiares. Em se tratando do sexo do agressor, 51,72% sãodo sexo feminino. Para esses
enfermeiros, o assediador, é sobretudo uma pessoa autoritária, manipuladora,
perseguidora e
prepotente. A situação que ocorre com maior frequência, segundo a amostra dainvestigação, é a do
agressor que ignora a presença da vítima na frente dos outros. O tempo que os participantes declaram
ter sido agredidos varia de 3 meses a mais de 5 anos. As principais consequências para a saúde dos
enfermeiros que sofreram o assédio moral foram: estresse, ansiedade, baixa autoestima e irritabilidade.
O motivo pelo qual o enfermeiro foi alvo de assédio moral no trabalho mais apontado pelos participantes
do estudo foi por não se curvar ao autoritarismo.O projeto de dissertação foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley
sob o protocolo nº 776/2010.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – Este estudo possibilitou verificar que o assédio moral está presente no
ambiente de trabalho dos enfermeiros, causando efeitos nefastos a saúde da vítima. Portanto, esperase que esta pesquisa possa subsidiar novas investigações sobre o assédio moral com profissionais de
saúde, visto que se trata de uma prática desconhecida para muitas pessoas. Logo, os resultados
necessitam de maior
disseminação junto a gestores, profissionais da saúde, estudantes e
pesquisadores da área.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermagem, Violência.

Abstract: INTRODUCTION - The moral harassment is a psychological violence, subtle, disguised, of
repetitive character and prolonged, with the intention of humiliating and socially exclude a person in the
context of labor activity, causing it psychosocial stress and damages to society and to the organization.
OBJECTIVES – This study has the following objectives: to investigate the situations of moral harassment
experienced by nurses in the workplace; to define the profile of the harasser according to information of
participants enrolled in the study, to identify the consequences of the practice of moral harassment to
the health of the nurse; to verify which actions are taken by the professionals involved in the research,
victims of the practice of moral
harassment. METHODOLOGY – This is an exploratory research
quantitative and qualitative approach. Participated in the search 259 nurses. In data collection, we used
a questionnaire containing relevant questions to the proposed objectives for the research. Data were
collected between June and July of 2011, by electronic means. DATA ANALYSIS – The quantitative data
were treated by means of frequency and percentage, after presented in graphical representation and
qualitative ones through content analysis technique. The data obtained in the subjective question of the
instrument were
grouped into thematic categories: situations of humiliation, embarrassment,
harassment and discrimination and situations of powerlessness. RESULTS – This study showed that
moral harassment occurs frequently in working relationships of nurses enrolled in the study, being the
most frequent the vertical downward harassment. In such study it was evident that the participants spoke
about suffered aggressions, especially with family members. When it comes to the sex of the aggressor,
51, 72 are female. For these nurses, the harasser is primarily authoritarian, manipulative, arrogant and
persecuting person. The situation that occurs more frequently, according to the investigated sample, is
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the one in which the aggressor ignores the presence of the victim in front of others. The time that the
participants claim to have been abused varies from 3
months to more than 5 years. The main
consequences for the health of nurses who have suffered moral harassment were: stress, anxiety, low
self-esteem and irritability. The reason why the nurse was the target of moral harassment at work most
reported by participants was for not to bowing to authoritarianism. The dissertation project was approved
by the Ethics Committee in Research of the LauroWanderleyAcademicalHospital under protocol No.
776/2010. FINAL COSIDERATIONS – The study allowed us to verify that the moral harassment is in
the workplace of nurses, causing adverse health affects of the victim.
Key words: Nursing, Working conditions, Violence.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2238
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BURITI, Ana Karina Lima. HIV/AIDS e suas repercussões na audição em crianças. 2012 . p. 89.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Simone Helena dos Santos
Resumo: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) transmitida pelo Human Immunodeficiency
Vírus (HIV) ataca o sistema imunológico, podendo causar repercussões sobre o estado geral de saúde
e, de modo particular, à saúde auditiva. Objetivou-se avaliar a audição de crianças com HIV/AIDS e
analisar a associação dos achados audiológicos em crianças com HIV/AIDS, relacionando-os à carga
viral, às doenças oportunistas e ao tratamento antirretroviral (TARV) instituído. Foram analisadas 23
crianças com HIV/AIDS que estavam em acompanhamento em dois
serviços de atendimento
especializado (SAE). Os responsáveis pelas crianças responderam um questionário que continha dados
sobre a situação clínica e a saúde auditiva das crianças, o qual foi posteriormente complementado por
informações contidas em prontuário. Em seguida, foi realizada a inspeção do meato acústico externo e,
quando necessário, as crianças foram encaminhadas ao otorrinolarigologista para propiciar a realização
dos exames audiológicos. A avaliação audiológica foi composta pelo exame de audiometria tonal e
imitanciometria (timpanometria e reflexos estapedianos). Para análise descritiva dos dados foi utilizada a
técnica de estatística inferencial, através do teste Exato de Fisher, quando as condições para utilização
do teste Qui-quadrado não foram verificadas. Foram respeitadas as orientações para pesquisa em seres
humanos contidas na Resolução CNE N° 196/1996. Observou-se uma ocorrência de perdas auditivas
por orelha em 84,8% das crianças analisadas, prevalecendo um percentual
de 76,9% de perdas
auditivas discretas e 67,4% para timpanometria de curva tipo B. As manifestações otológicas foram
observadas em 65,2% das crianças, sendo a
otalgia a de maior ocorrência (66,7%), havendo
associação significativa desta com a
perda auditiva (p=0,001). Em relação à correlação da perda
auditiva ao fator causal,
ocorreu associação estatisticamente significativa com o uso da terapia
antirretroviral (p=0,031) e com a otite (p=0,003), não apresentando para as variáveis carga viral e o
conjunto das doenças oportunistas (p>0,05). O estudo evidenciou a presença de perda auditiva nas
crianças com HIV/AIDS, associada ao uso da TARV e da otite, mas possivelmente não relacionados
exclusivamente a estes, sugerindo riscos de prejuízos para o desenvolvimento linguístico das crianças.
O acompanhamento auditivo em crianças com HIV/AIDS é importante para diagnosticar e intervir o mais
cedo possível sobre os possíveis fatores causais de perdas auditivas, a fim de preservar a audição e
favorecer um desenvolvimento linguístico adequado,
diminuindo as dificuldades no processo de
aprendizagem, educação e inclusão social.
Palavras-chave: Infecções por hiv, Otite, Perda auditiva, Síndrome de imunodeficiência adquirida,
Terapia anti-retroviral de alta atividade.
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Abstract: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), transmitted by Human Immunodeficiency Vírus
(HIV) it attacks the immune system, which may cause adverse effects on the general state of health, and
in particular, the hearing health. The objective of this study was to evaluate the hearing of children with
HIV/AIDS and to assess the association of audiological findings in children with HIV/AIDS, relating them
to the viral load, the opportunistic diseases and to antiretroviral treatment (TARV) instituted. We analyzed
23 children with HIV/AIDS that were followed at two specialized care services (SCS). Those responsible
for the children responded to a questionnaire that included data on the clinical situation and the hearing
health of children, which was subsequently complemented by information contained in medical records.
Then, the external acoustic meatus was inspected and where necessary, the children were referred to
the ent propitiate the realization of the audiological exams. The audiological evaluation was composed by
examination of audiometry and immitanciometry (tympanometry and stapedial reflexes). For descriptive
analysis of the data was used to the technique of inferential statistics, using Fisher's exact test, when
the conditions for use of the test thur-square has not been verified. They
were complied with the
guidelines for research involving human beings contained in Resolution CNS N° 196/1996. There was an
occurrence of hearing loss by ear in 84.8 % of the children analyzed, prevailing a percentage of 76.9 %
of hearing loss discrete and 67.4 % for tympanometry curve type B. The otologic manifestations were
observed in 65.2 % of the children, with the ear pain to the highest occurrence (66.7 %), there was no
significant association with hearing loss (p=0.001). In relation to the association of hearing loss with the
causal factor, there was no statistically significant association with the use of anti-retroviral therapy
(p=0.031) and with the otitis (p=0.003), not showing for the variables viral load and the number of
opportunistic diseases (p>0.05). The study showed the presence of hearing loss in
children with
HIV/AIDS, associated with the use of TARV and the otitis, but possibly not related solely to these,
suggesting risks of damage to the linguistic development of children. The auditory follow in children with
HIV/AIDS is important to diagnose and intervene as soon as possible on the possible causal factors of
hearing loss, in order to preserve the hearing and to promote a development appropriate language, thus
reducing the difficulties in the process of learning, education and social inclusion.
Key words: HIV infections, the Acquired Immunodeficiency Syndrome, Highly Active Antiretroviral
Therapy, Hearing Loss.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2174
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SILVA, Vagna Cristina Leite da. Prevalência do sofrimento mental em adolescentes que convivem
com familiares alcoolistas. 2012 . p. 127. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Epidemiologia em saúde
Orientador: Ferreira Filha, Maria de Oliveira
Resumo: O consumo de álcool e outras drogas é uma prática antiga, verificada entre as mais variadas
organizações sociais do mundo. Nos últimos anos, observam-se modificações no comportamento social
que têm refletido no aumento do consumo dessas substâncias. Neste estudo, foi dada ênfase para o
consumo de álcool. No Brasil, o alcoolismo tem sido uma das problemáticas de saúde pública, que tem
se destacado em decorrência do crescimento das taxas de mortalidade e morbidade, associadas ao
consumo abusivo do álcool. Essa droga pode oferecer vários prejuízos ao usuário, comprometendo sua
saúde, vida profissional, financeira, social - estendendo-se às suas relações familiares. A convivência
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com um alcoolista pode resultar no comprometimento individual por parte de membros da família.
Evidenciou-se,
nesta investigação, a saúde mental do adolescente que convive com familiares
alcoolistas; pois estudos têm demonstrado que indivíduos nessa faixa etária têm manifestado algumas
fragilidades, entre elas o sofrimento psíquico. Dessa forma, objetivou-se, neste estudo, caracterizar
sociodemograficamente os adolescentes investigados e suas famílias; bem como estimar a prevalência
de sofrimento psíquico em adolescentes que convivem com familiares
alcoolistas; conhecer o
funcionamento das famílias quanto aos fatores de risco ao
adoecimento psíquico e analisar a
associação entre as variáveis do estudo e a presença de sofrimento psíquico em adolescentes. Trata-se
de um estudo transversal de base populacional, realizado em João Pessoa- PB/Brasil, com população
de adolescentes matriculados nas 39 escolas estaduais da rede pública do município, sendo incluída
uma amostra representativa da
população, totalizando 715 adolescentes investigados. A coleta de
dados foi realizada no período de julho a outubro de 2011, com a utilização de um questionário e três
instrumentos
validados no Brasil. As variáveis examinadas foram agrupadas para se fazer análise
estatística com estudo da razão de prevalência e aplicação do teste de associação de qui-quadrado ( X2
). Dentre os achados, evidenciou-se que 33,9% dos adolescentes conviviam com familiares alcoolistas
e que 29,5% deste total apresentaram sofrimento psíquico. Dentre esses, os que
convivem com
familiares alcoolistas representava 40,1% e, de acordo com a razão de
prevalência, a cada 1,7
adolescentes que convivem com familiares alcoolistas apresentam doenças psíquicas menores. Outro
achado relevante se refere ao perfil familiar desse grupo de risco: na sua maioria, os pais tinham baixa
escolaridade, famílias numerosas, recompostas, sem liderança definida e baixa renda per capita. Em
referência ao funcionamento familiar, as famílias foram classificadas como funcionais e com médio risco
para adoecimento mental. A partir dos resultados, verificou-se que a presença de um alcoolista no lar
altera o seu funcionamento, podendo resultar em efeitos negativos que comprometem a saúde mental
dos adolescentes. Mas, quando esse agravo é identificado nessa fase, possibilita aos profissionais
realizar ações que integrem os adolescentes, a família e a comunidade, como forma de ampliar redes
de apoio para prevenção do sofrimento psíquico do indivíduo, ocasionado pelo alcoolismo no seio
familiar.
Palavras-chave: Alcoolismo, Epidemiologia, Relação Familiar, Saúde do adolescente, Saúde mental.

Abstract: The alcohol and other drugs consumption is an ancient practice, observed among many social
organizations in the world. In recent years, there have been changes in social behavior that are reflected
in increased consumption of these substances. In this study, emphasis was given to the consumption of
alcohol. In Brazil, alcoholism has been a public health problem that has emerged due to growth rates of
mortality and morbidity associated with alcohol abuse. This drug may offer the user multiple losses,
jeopardizing their health, career, financial and social life – as well their family relationships. Living with an
alcoholic can result in a commitment on the part of individual family members. It was evidenced in this
research, the mental health of adolescents living with an alcoholic family, because studies have shown
that individuals in this age group have shown some weaknesses, including mental suffering. Thus, the
aim of this study was to characterize adolescents and their families social and demographic, and to
estimate the prevalence of psychological distress in adolescents who live with alcoholic family, to know
the functioning of families about the risk factors for mental illness and analyze the association between
the study variables and psychological distress in adolescents. This is a population-based cross-sectional
study conducted in João Pessoa, Brazil, with a adolescent population of enrolled in 39 state schools in
the public network in the city, and included a representative sample of the population, totaling 715
adolescents investigated. Data collection was conducted from July to October 2011, using a list of
questions and three instruments validated in Brazil. The variables examined were grouped to make
statistical analysis to study the prevalence ratio and applying the association test, chi-square (X2).
Among the results, was observed that 33.9% of adolescents lived with relatives who are alcoholics and
29.5% of this total had psychological distress. Among these, those who live
with alcoholic family
represented 40.1% and, according to the prevalence ratio, 1.7 to each adolescent who live with alcoholic
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family members have little mental illnesses. Another important result refers to the family profile of risk
group: the majority of parents had low education, large families, stepfamilies, without defined leadership
and low per capita income. In reference to family functioning, families were classified as functional and
medium risk for mental illness. From the results, it was found that the presence of an alcoholic in the
home jeopardizes its functioning and may result in negative effect that compromises the adolescent
mental health. But when this condition is identified at this stage, enables professionals to perform actions
that include youth, family and community as a way to expand networks of support for prevention of
psychological distress of the individual, caused by alcoholism in the family.
Keywords: Family relationship, Alcoholism, Adolescent Health, Mental health.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2175
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ROCHA, Ianine Alves da. Desvelando histórias de idosos nas rodas de terapia comunitária
integrativa. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas de Saúde e Enfermagem
Orientador: Ferreira Filha , Maria de Oliveira
Resumo: O envelhecimento populacional vem se tornando gradualmente uma preocupação social,
econômica e política devido ao aumento do numero de idosos no mundo. As inquietações nessa temática
surgem em defesa da qualidade de vida dos idosos, pois pouco se tem evoluído na superação do
estigma, e quase não se fala do encantamento da pessoa idosa e das consequências positivas do
envelhecimento. Através deste estudo, objetivamos conhecer histórias de idosos que frequentam as
rodas de Terapia Comunitária Integrativa, desvelando
situações de adversidades vividas e as
estratégias de enfrentamento utilizadas, por entender
que esse conhecimento implica revelar a
sabedoria que se adquire ao longo da vida e que se torna eficiente para o desenvolvimento da força
motivadora necessária ao envelhecimento saudável e dinâmico. Para que o objetivo fosse atendido,
utilizou-se o método da história oral de vida, fazendo uso da técnica de entrevistas para a produção do
material empírico. O estudo foi desenvolvido no Centro de Referencia da Cidadania dos Funcionários II
e no Lar Evangélico de Idosas no bairro dos Bancários, ambos na cidade de João Pessoa/PB, com nove
colaboradores que participavam assiduamente das rodas de Terapia Comunitária Integrativa e que
possuíam relatos significativos de histórias de enfrentamento das adversidades vividas. Ao analisar o
material empírico, construímos dois eixos que nortearam toda a discussão:
Situações adversas e
estratégias de enfrentamento utilizadas pelos idosos, que originou dois subeixos - Situações adversas: a
ostra ferida que produz pérolas, e Estratégias de enfrentamento: quando a carência gera competência-,
e Terapia Comunitária Integrativa: instrumento de promoção à saúde de idosos. Os discursos revelaram
que as situações adversas mais frequentes foram perdas de entes com forte referência afetiva, que
ocasionou escassa disponibilidade de recursos financeiros para o sustento dos filhos de maneira digna,
além de condições difíceis de trabalho. As narrativas revelaram que os colaboradores fizeram uso de
estratégias diversas, a exemplo do fortalecimento da fé, do trabalho digno e árduo utilizando habilidades
pessoais que geraram recursos mínimos necessários à sobrevivência familiar; contando também com
rede de apoio concreta, composta por familiares, pessoas próximas e
grupos, como a Terapia
Comunitária Integrativa. Observou-se que a Terapia Comunitária
Integrativa foi apresentada como
instrumento de promoção à saúde, tendo em vista que os
benefícios proporcionados refletiram
diretamente no estado de saúde dos participantes. Este estudo demonstrou que, apesar das imensas
dificuldades que alguns dos idosos tiveram na superação das adversidades, nenhum traz uma imagem
negativa da sua própria história nem
tampouco o sentimento de pesar pela velhice. Suas falas
confirmam características sugestivas de competência resiliente, e deixam transparecer uma abertura a
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um novo olhar para o envelhecer, que sugere um redimensionamento de estudos no campo da saúde
mental e da enfermagem.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Enfermagem, Idosos, Saúde mental, Terapia comunitária.

Abstract: Population aging is gradually becomes a social concern, economic and political due to the
increased number of elderly the world. The thematic concerns that arise in protecting the quality of life for
seniors, because little has been evolved to overcome the stigma, and almost
no mention of the
enchantment of the elderly and the positive consequences of aging. Through this study, we know the
stories of seniors who attend the wheels Therapy Community Integrative, revealing their coping strategies,
used in situations of adversity experienced, understand that this knowledge involves revealing the wisdom
that is acquired throughout life and that becomes efficient for the development of motivating force
necessary to healthy aging and dynamic. Since the goal was met, we used the method of oral history of
life, using the interview technique to produce the empirical material. The study was conducted at the
Center of Reference of the Citizenship Employee II and Evangelical Home of Older in the neighborhood of
the Bank, both in the city of João Pessoa / PB, with nine employees who participated assiduously wheel
and that Therapy Community Integrative had reported
significant stories of facing adversities
experienced. When analyzing the empirical material, we build all two axes that guided the discussion:
Adverse situations and coping strategies used by the elderly; which originated two sub axes - Adverse
situations: the wounded oyster that produces pearls, and Coping strategies: when the power-generating
grace -, Therapy Community Integrative: an instrument for promoting the health of the elderly. The
speeches
revealed that the most common adverse situations loss of love with a strong emotional
reference, which caused limited availability of financial resources to support children in a
dignified
manner, and difficult working conditions. The narratives revealed that employees were using different
strategies, such as the strengthening of faith, decent and hard working people skills that generated using
minimum resources necessary for family survival, also featuring concrete support network composed of
family, people close and groups such as
Therapy Community Integrative. We found that Therapy
Community Integrative was presented as a tool for health promotion in order that the benefits reflected
directly in the health status of participants. This study demonstrated that, despite the immense difficulties
that some of the elderly had to overcome adversity, none brings a negative image of their own history nor
the grief caused by old age. Their speeches confirm features suggestive of competence resilient, and
they show an openness to a new look at aging, which suggests a scaling studies in the field of mental
health and nursing.
Key words: Primary health care, Community Therapy, Mental Health, Elderly.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_arquivos/18/TDE-2012-0417T103904Z-1544/Publico/arquivototal.pdf

Nº de Classificação: 17810
NÓBREGA, Renata Valeria. Proposta de subconjunto terminológico da classificação internacional
para a prática de enfermagem (CIPE) para hipertensos na atenção básica. 2012 . p. 147.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em Enfermagem e Saúde
Orientador: Nóbrega, Maria Miriam Lima da
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Resumo: INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial que se manifesta
como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial elevados e sustentados,
sendo considerado um problema sério de saúde pública no Brasil e no mundo. Por isso, os hipertensos
necessitam de uma assistência de qualidade, principalmente do enfermeiro, porquanto o cuidar deve
pautar-se em todos os passos da consulta de enfermagem na atenção básica tendo como arcabouço
teórico o Modelo de Cuidados na Doença Crônica aplicado na área da Enfermagem associado ao
modelo
conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta. OBJETIVO: Estruturar um
Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos acompanhados na atenção básica de saúde.
MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória
descritiva desenvolvida em quatro
etapas: 1) Coleta de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem relacionada ao cliente
com hipertensão arterial a partir da análise nos documentos sobre hipertensão arterial sistêmica do
Ministério da Saúde; 2)
Elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de
enfermagem conforme as recomendações do Conselho Internacional de Enfermeiras, tendo por base o
modelo de referência de Diagnóstico de enfermagem e Ação de enfermagem da ISO 18.104 e o Banco
de termos; 3) Validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem
construídas por um grupo de discussão, com a participação de enfermeiros representantes dos Distritos
Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa; e 4) Estruturação de um Subconjunto
Terminológico da CIPE® para
hipertensos na atenção básica incluindo a significância para a
Enfermagem, o modelo
teórico utilizado e a relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e
intervenções de
enfermagem. RESULTADOS: Foram identificados 565 termos relevantes para a
prática de enfermagem na área da hipertensão arterial, que foram submetidos ao mapeamento cruzado
com os termos do Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2011,
resultando no Banco de Termos da
Linguagem de Enfermagem relevantes para aspectos relativos à hipertensão arterial, contendo 178
termos constantes e 387 termos não constantes nessa classificação. Para a construção de afirmativas
de
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem seguiram-se as recomendações
do
Conselho Internacional de Enfermeiras, finalizando em 60 afirmativas de diagnósticos/resultados de
enfermagem e 351 afirmativas de intervenções de enfermagem. Essas afirmativas foram distribuídas de
acordo com o Modelo de Cuidados na Doença Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas
de Horta. A proposta de estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE® para Hipertensos na
Atenção Básica é uma ferramenta de auxílio ao enfermeiro na organização do processo de trabalho no
que tange à assistência de enfermagem ao usuário hipertenso, bem como
na padronização dos
registros de enfermagem realizados na consulta de enfermagem.
CONCLUSÃO: Espera-se que a
proposta do subconjunto terminológico da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE® para hipertensos na
atenção básica seja eficaz e de qualidade e possa proporcionar uma
melhoria nos registros da assistência, pois se acredita que o produto desta pesquisa contemple uma
necessidade da prática de enfermagem na construção de uma terminologia que possibilite a evolução
dos Sistemas de Informação da Atenção Básica de Saúde e a utilização de uma linguagem unificada da
Enfermagem.
Palavras-chave: Atenção básica, Enfermagem, Hipertensão Arterial, Terminologia.

Abstract: INTRODUCTION: Arterial Hypertension is a multifactorial clinical condition that manifests as a
syndrome characterized by the presence of elevated and sustained blood
pressure levels, being
considered a serious public health problem in Brazil and worldwide. Therefore, hypertensive patients
need quality assistance, especially from the nurse whose care must follow every step of the nursing
consultation in primary care, having as theoretical framework the Chronic Disease Care Model applied in
Nursing associated with the Horta's Basic Human Needs conceptual model. OBJECTIVE: Design an
ICNP® Terminological Subset for hypertensive patients monitored in primary health care. METHOD: This
is an exploratory descriptive survey conducted in four
stages: 1) Collection of relevant terms and
concepts regarding the nursing practice
related to the client with Arterial Hypertension based on
document analysis about Systemic Arterial Hypertension of the Ministry of Health; 2) Formulation of
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statements
the nursing diagnoses/results and interventions as recommended by the International
Council of Nurses, based on the reference model for nursing diagnosis and nursing action of the ISO
18.104 and the bank of terms; 3) Validation of statements the nursing
diagnoses/outcomes and
interventions formulated by a discussion group, with the participation of representative nurses from the
Sanitary Districts of João Pessoa’s Health Department; and 4) Organization of a ICNP® Terminological
Subset for hypertensive patients in primary care including its significance to the nursing practice, of the
chosen theoretical model, and of the relationship between the statements of nursing diagnoses/results
and interventions. RESULTS: There has been identified 565 relevant terms to the nursing practice in the
field of arterial hypertension, which were subjected to cross-mapping with the terms from the 2011
ICNP® 7-Axis Model, that resulted on the Nursing Language Term Bank, with relevant terms to the
arterial hypertension field, containing 178 included and 387 terms not included on this classification.
The formulation the statements of nursing diagnoses/results and
interventions was guided by the
recommendations of the International Council of
Nurses, finishing with 60 statements of nursing
diagnoses/results and 351 statements of nursing intervention. These statements were distributed in
accordance with the Chronic Disease Care Model and the Horta’s Basic Human Needs Theory. The
proposed structure for the ICNP® Terminological Subset for Hypertensive Patients in Primary Care is
an instrument to aid nurses in the working process organization concerning hypertensive patients nursing
care, as well as a standardization on nursing records produced in nursing consultation. CONCLUSIONS:
It is expected that the proposed terminological subset of the International Classification for Nursing
Practice - ICNP® for hypertensive patients in primary care turns out to be effective and qualified, and that
it may provide an improvement on the assistance records, because it is believed that the results of this
research behold a necessity in the nursing practice constructing a
terminology that enables an
Information Systems for Primary Health Care evolution, as well as an unified nursing language utilization.
Key words: Terminology, Primary Care, Arterial Hypertension, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2284

Nº de Classificação: 17811
SOUTO, Marcella Costa. Fragilidade e fatores associados em mulheres idosasresidentes no
município de João Pessoa-PB. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Fernandes, Maria das Graças Melo
Resumo: Introdução: O envelhecimento populacional consiste em um fenômeno que ocorre em todo o
mundo e vem crescendo significativamente, resultando no aumento do número de idosos, em especial
os idosos considerados frágeis. Isso ocasiona implicações para o sistema de saúde e para a família,
tendo em vista que esse evento resulta em declínio cumulativo das funções fisiológicas e psicológicas,
que causam mais vulnerabilidade do idoso a prejuízo funcional. Apesar disso, no âmbito nacional,
verifica-se escassez de estudos sobre esse fenômeno, o que ratifica a relevância desta pesquisa.
Objetivos: estimar a prevalência de fragilidade em mulheres idosas residentes no município de João
Pessoa – PB, assim como identificar possíveis
associações entre fragilidade e variáveis
sociodemográficas e clínicas. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de natureza epidemiológica,
descritiva e transversal, que teve como população de base para cálculo amostral mulheres idosas com
sessenta
anos ou mais, residentes no município de João Pessoa, Paraíba. Quanto à amostra,
compreendeu 166 idosas. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento
estruturado,
contemplando questões objetivas relativas às variáveis do estudo e às medidas específicas para avaliar,
respectivamente, a capacidade cognitiva, física e
emocional das idosas e o grau de fragilidade:
Miniexame do Estado Mental (MEEM),
Índice de Katz, Escala de Lawton, Escala de Depressão

224

Geriátrica (EDG-15) e a Edmonton Frail Scale. Os dados foram analisados quantitativamente, mediante
o Statistical Package for the Social Science for Windows, versão 15.0 para análise. Os procedimentos
estatísticos constaram de duas etapas: análise exploratória e análise
confirmatória dos dados.
Aplicativo: Foi considerado um nível de significância de 5%. Resultados: 60,8% das idosas evidenciaram
algum grau de fragilidade. Entre elas,
21,7% apresentavam-se aparentemente vulneráveis, 23,5%
tinham fragilidade leve, 7,8% evidenciavam fragilidade moderada, e 7,8%, fragilidade grave. No modelo
explicativo da fragilidade entre as idosas investigadas obteve-se como fatores associados ao fenômeno
os seguintes: comorbidade (p<0,001), déficit cognitivo
(p<0,001), dependência na realização das
atividades de vida diária (p<0,001) e sintomas depressivos (p< 0,0092). Conclusões: Os resultados do
estudo permitem inferir que a fragilidade constitui um evento multifatorial que, como tal, requer um olhar
diferenciado do sistema de cuidado em saúde, mediante um movimento contínuo para a construção do
conhecimento, em especial, de enfermagem, sobre essa temática, e na participação do (a) enfermeiro
(a) que atua em equipe multidisciplinar, em programas de intervenção que propiciem a prevenção e a
detecção da fragilidade entre pessoas dessa faixa etária.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Idoso fragilizado, Mulher.

Abstract: Introduction: The populational aging is a phenomenon that occurs worldwide and has grown
significantly, resulting in an increasing of the number of elderly, especially those considered fragile
elderly. This causes implications for the health system and for the family, considering that this event
results in a cumulative decline of physiological and psychological, causing more vulnerable of the elderly
to functional prejudice. Nevertheless, nationally, there is a scarcity of research on this phenomenon,
which confirms the relevance of this research. Objectives: to estimate the prevalence of the fragility in
older women living in the city of João Pessoa-PB, as well as to identify possible associations between
fragility and sociodemographics and clinical variables. Methodology: this is an epidemiology research,
descriptive and transversal, which has the population base for calculating sample older women aged
sixty or more, living in the city of João Pessoa, Paraíba. Regarding the sample, comprised 166 elderly.
For data collection, was used an unstructured instrument, comprising objective questions related to the
variables of study and specific measures to assess, respectively, the cognitive ability, physical and
emotional of elderly and the degree of fragility. Miniexame do Estado Mental (MEEM), Katz Índex,
Lawton scale, Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) e a Edmonton Frail Scale. The data were
quantitatively analyzed by the Statistical Package for the Social Science for Windows, version 15.0 for
analysis. Statistical procedures consisted of two steps: exploratory analysis and confirmatory analysis of
the data. Application: it was considered a significance level of 5%. Results: 60,8% of the women showed
some degree of fragility. Among them 21.7% had seemingly vulnerable, 23.5% had medium fragility,
7,8% had evidence of moderate fragility and 7.8% severe fragility. In the explanatory model of fragility
among investigated older women was obtained as associated factors to the phenomenon the following:
comorbidity (p<0,001), cognitive impairment (p<0,001), dependency in performing activities in daily living
(p<0,001) and symptoms of depression (p< 0,0092). Conclusions: the study results allow us to infer that
the fragility is a multifactorial event that, as such, requires a different view of the health care system,
through a continuous movement for the construction of knowledge, specially, nursing, on this topic, and
the involvement of a nurse that operates in a multidisciplinary team, in intervention programs that
provides prevention and detection of fragility among people of this age group.
Key words: Nursing, Aging Woman, Frail Elderly.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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ARAÚJO, Yana Balduíno de. Doença crônica na infância: a rede e o apoio social na perspectiva da
família. 2012 . p. 152. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Collet, Neusa
Resumo: A doença crônica afeta o desenvolvimento normal da criança e também atinge as relações
sociais no sistema familiar. A rede social poderá contribuir para um melhor enfrentamento da doença da
criança na medida em que fornece apoio à família durante toda a trajetória vivenciada. O estudo teve
como objetivo investigar, na perspectiva da família, a rede e o
apoio social como estratégias no
enfrentamento da doença crônica na infância. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada em um
hospital público federal da Paraíba no período de Abril à Junho de 2011, por meio da utilização do
genograma, ecomapa e entrevista semiestruturada com 7 familiares de crianças com doenças crônicas.
Os instrumentos gráficos foram analisados segundo a estrutura e vínculos, já nas entrevista foram
seguidos os passos da análise temática. A análise do material empírico, para as entrevistas possibilitou
caracterizar essas famílias e apreender as interações sociais que se desdobraram na trajetória da
doença e os tipos de apoio que estas receberam ou estavam ausentes. A categoria empírica: a rede e o
apoio social das famílias na trajetória da doença crônica na infância, foi construída nesse processo e
apontou para o aprofundamento das dimensões do apoio social, o qual se constitui nas mais diversas
formas dos integrantes da rede fornecer subsídios para que a família possa enfrentar melhor a doença
da criança. A rede social das famílias que enfrentam a doença crônica da criança é heterogênea,
composta por diferentes pessoas/instituições, e o apoio social fornecido por essa rede é significativo,
porém, nem sempre é contínuo e condizente com as necessidades das famílias. Na fase inicial as
famílias relataram receber pouco apoio informativo e de reforço por parte dos profissionais de saúde. O
apoio emocional e
instrumental foi fornecido pelos familiares. Na adaptação à terapêutica houve
tentativas de reestruturação da dinâmica familiar e o apoio social recebido foi diminuindo, em alguns
casos, as famílias enfrentaram a doença da criança sozinhas. Na fase crônica da doença, intensas
modificações referentes à permanência dos integrantes das redes, associada a uma
menor
disponibilidade de apoio social para as famílias foram identificadas. Os períodos de recidiva da doença
provocam o deslocamento das famílias em busca de atendimento nos serviços de saúde que, em sua
maioria, não se encontravam preparados para receber essas famílias e dar continuidade ao tratamento
da criança, manejando a crise de forma efetiva e menos traumática. No ambiente domiciliar, a rede
também se mostrou desarticulada e insuficiente para amparar a família. É necessário que haja um
fortalecimento e comprometimento do relacionamento entre os integrantes da rede no sentido de que o
apoio
ofertado à família seja adequado as suas demandas, contínuo no processo vivencial dessa
experiência e provedor do suporte social, capaz de encorajar o enfrentamento das adversidades da
doença. A construção da rede social desde a fase inicial e sua manutenção em
toda a trajetória
vivenciada pela família, é diretamente influenciada pelo vínculo que se estabelece nas relações entre os
integrantes em cada encontro do cuidado. Formas de estreitar esses vínculos precisam ser elaboradas,
para que se possa despertar um espírito de solidariedade e colaboração entre os integrantes desta
rede.
Palavras-chave: Apoio social, Criança, Doença crônica, Família.

Abstract: Chronic disease affects the normal development of children and also affects social relations
within the family system. The social network may contribute to better cope with the disease of children in
that provides support to the family throughout the trajectory experienced. The study aimed to investigate,
in view of the family, network and social support as strategies for coping with chronic illness in childhood.
This is a qualitative study conducted in a public hospital in Paraíba Federal period April to June 2011,
through the use of the genogram, eco- map and semistructured interviews with seven family members of
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children with chronic diseases. The graphical tools were analyzed according to the structure and bonds,
since interviews were followed in the steps of thematic analysis. The analysis of empirical material for
the interviews possible to characterize these families and understand the social interactions that have
unfolded in the course of the disease and the types of support that they received or were absent. The
empirical category: network and social support of families in the trajectory of chronic illness in childhood,
was built in the process and pointed to the deepening of the
dimensions of social support, which
constitutes the most diverse forms of network members to provide input the family can better cope with
the child's illness. The social network of families facing chronic illness in children is heterogeneous,
composed of different people / institutions, and social support provided by this network is significant,
however, is not always
continuous and consistent with the needs of families. In the early families
reported receiving little information support and reinforcement by health professionals. The emotional
and instrumental support was provided by family members. Adaptation to therapeutic attempts were
made to restructure the family dynamics and social support was declining, in some cases, families faced
the child's illness alone. In the chronic phase, severe changes concerning the residence of members of
networks, associated with a lower availability of social support to families were identified. The periods of
relapse cause the displacement of families seeking care in health services that mostly were not prepared
to receive these families and to continue the treatment of children, managing the crisis effectively and
less traumatic. In the home environment, the network was also disjointed and insufficient to support the
family. It
requires a commitment and strengthening the relationship between the members of the
network so that the support offered to the family is suited to its demands, continuing the experiential
process that experience and provider of social support, can encourage the face of adversity disease. The
construction of the social network from the initial and maintenance throughout the trajectory experienced
by the family, is directly influenced by the bond that is established in the relations among the members at
each meeting of care. Ways to strengthen these ties need to be prepared, so you can awaken a spirit of
solidarity and collaboration among the members of this network.
Key words: Social support, Child, Chronic disease, Family.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2095

Nº de Classificação: 17813
SANTOS, Antonio Adriano Rodrigues dos. O ensino da temática feridas no Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Soares, Maria Júlia Guimarães Oliveira
Resumo: A presente dissertação tem como tema central o ensino da temática feridas no curso de
enfermagem. Trata-se de um estudo documental, descritivo-exploratório e de natureza
qualitativa,
desenvolvido no Campus I da UFPB (João Pessoa – PB). Teve como objetivo geral analisar o ensino da
temática feridas no curso de graduação em enfermagem da UFPB. A coleta de dados foi dividida em
duas etapas. A primeira se deteve na apreensão e análise dos
planos de curso das disciplinas
obrigatórias do curso de graduação em Enfermagem (Bacharelado). Na segunda etapa, foi realizada
uma entrevista gravada com os docentes, por meio de um roteiro semi-estruturado, e concentrou-se na
identificação das abordagens pedagógicas, das estratégias de ensino, da trajetória profissional, da
relação pedagógica
professor-aluno, das técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da
temática em
questão e das dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Na primeira etapa, a
população foi composta por todos os planos de curso das disciplinas do curso de Graduação em
Enfermagem da UFPB, totalizando 54 planos. Porém, obtivemos apenas 48 planos de curso, pois,
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devido a problemas administrativos, 06 não foram fornecidos. Em obediência aos critérios de inclusão, a
amostra da primeira etapa foi composta por 10 disciplinas. Na segunda etapa, a população foi composta
por todos os docentes responsáveis por ministrarem aulas
sobre os conteúdos identificados nas
disciplinas da primeira etapa, totalizando 37 professores. Após a definição e a aplicação dos critérios de
inclusão, a amostra compôs-se de 18 professores. A coleta foi realizada entre os meses de agosto e
dezembro de 2011. Os dados foram submetidos à técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Essa
pesquisa nos permitiu avaliar como a temática vem sendo ensinada na UFPB, seja a partir de uma
abordagem mais tradicional ou mais problematizadora. A formação acadêmica deve prover ao aluno
conhecimentos suficientes para a sua vida profissional, ao cuidar de pacientes portadores de lesão. Tal
aspecto é viabilizado a partir de uma formação superior consistente e que forneça ao estudante o
suporte teórico necessário ao bom desempenho profissional, o que requer dos professores uma melhor
preparação pedagógica e teórica para o ensino da temática feridas. Foi possível identificar diversos
pontos fundamentais, tais como as abordagens, estratégias e técnicas de ensino, que influenciam no
alcance do que é o ideal para uma excelente formação do enfermeiro no que diz respeito à referida
temática. Conclui-se, ainda, que são necessários mais estudos sobre o tema, além de uma adequação
curricular mais aprofundada para que o mesmo seja abordado de forma mais efetiva durante o Curso de
Graduação em Enfermagem da UFPB.
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, Ferimentos e lesões.

Abstract: This dissertation is based on teaching under the thematic of injuries in a nursing course. It was
a documental study, descriptive, exploratory and of qualitative nature, carried out at the campus I of
UFPB (João Pessoa - PB). This study is aimed at analyzing the teaching of the subject injuries in the
undergraduate course of nursing at UFPB. The collection of data was divided into two stages The first
stage focused on the apprehension and analyzing the course plans of the compulsory subjects of the
undergraduate Nursing course (Bachelorhood). Secondly, a taped interview was conducted with the
teachers, through a semi-structured guide
and was focused on the identification of pedagogical
approaches, teaching strategies, the career, the teacher-student teaching relationship, the teaching
techniques used in order to motivate the study of the topic in question and the difficulties encountered in
teaching- learning process. The Nursing Undergraduate course at UFPB is made up of 54 course plans,
but we only obtained 48 course plans, because due to administrative problems 06 were not provided. In
obedience to inclusion criteria, the first stage sample was made up of 10 subjects. In the second stage,
the population consisted of all the teachers responsible for teaching the subjects identified in the first
stage, a total of 37 teachers. After the definition and application of the inclusion criteria, the sample
consisted of 18 teachers. Data collection was conducted between the months of August and December
2011. The data was subjected to Bardin content
analysis technique. This research gave us the
opportunity of evaluating how the subject theme injuries is been taught at UFPB, either from a more
traditional or a more problematical approach. Academic training should be able to provide the students
with sufficient knowledge for their professional life as to caring for patients with injury. This aspect is
possible from a consistent and higher education which provides the student with the theoretical support
which is essential for their proper professional performance, which of the teachers better preparation
and pedagogical theory for teaching the subject injuries. Several key points were observed, such as the
approaches, strategies and teaching techniques which might influence the idea of what is best thing for
nurse training in relation to the theme injuries. It was concluded that more research is still needed on the
subject, as well as a further curricula adaptation so that this subject theme might be addressed more
effectively during the undergraduate course in Nursing at UFPB.
Key words: Education, Wounds and Injuries, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2236
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Nº de Classificação: 17815
LEITE, Alice Iana Tavares. Assédio moral no âmbito hospitalar: estudo com profissionais de
enfermagem. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: INTRODUÇÃO: O assédio moral vem ocorrendo com frequência nas relações de trabalho,
instalando-se como uma violência psicológica silenciosa e acarretando
danos à dignidade e à
integridade física e mental da vítima. OBJETIVOS: Investigar as situações de assédio moral vivenciadas
por enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem no âmbito hospitalar; identificar os agressores
dos profissionais de
Enfermagem e suas características; elencar as características das vítimas do
assédio moral; averiguar as causas do assédio moral em trabalhadores de Enfermagem no contexto
hospitalar; e verificar as consequências do assédio moral para os profissionais inseridos no estudo.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa, desenvolvida em
um hospital público de João Pessoa-PB, com 165 profissionais de Enfermagem. A coleta de dados
ocorreu no período de abril a julho de 2011, por meio de um questionário. O material empírico foi
analisado quantitativamente, usando-se o Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
RESULTADOS: Participaram do estudo 47 enfermeiros, 42 técnicos e 76 auxiliares de Enfermagem,
com predomínio do sexo feminino, raça parda e tempo de atuação hospitalar superior a 15 anos para as
três categorias, faixa etária entre 50 e 60 anos (enfermeiros) e, 30 e 40 anos (técnicos e auxiliares). O
estado civil mais presente para enfermeiros e auxiliares foi o casado, e para os técnicos ficou dividido
entre solteiros e casados. A faixa salarial de dois a seis salários mínimos, para técnicos e auxiliares, e
de seis a quatorze, para enfermeiros. Constatou-se que 33,33% dos trabalhadores de Enfermagem
foram vítimas de assédio moral no trabalho, principalmente o enfermeiro (36,17%). No tocante às
situações de assédio moral, a mais frequente para as três categorias foi a que o agressor criticava seu
trabalho de forma injusta ou exagerada, e o tempo de exposição variou de três meses a mais de dez
anos. No que diz respeito ao agressor, o enfermeiro foi quem mais praticou o assédio moral, e a
principal característica - é sempre aquele que tem razão, sendo apontada pelas três categorias. No
tocante a caracterização das vítimas de assédio moral, percebeu-se
que 94,55% eram do sexo
feminino; 35,85%, com idade entre 40 e 50 anos; 50,91% eram pardos; 47,27%, casados; e a faixa
salarial predominante situava-se entre 10 e 14 salários mínimos (enfermeiros) e entre 02 a 06 (técnicos
e auxiliares). No concernente ao motivo da ocorrência do assédio, o mais apontado pelos enfermeiros
e auxiliares foi por não se curvarem ao autoritarismo e para os técnicos, foi por ser dedicado ao
trabalho. Sobre as consequências para a vítima, observaram-se danos
psicopatológicos,
psicossomáticos e comportamentais. CONCLUSÃO: Foi possível vislumbrar que o assédio moral está
presente no trabalho da Enfermagem, no
contexto hospitalar, e isso acarreta consequências
desastrosas para a saúde das vítimas. Nesse sentido, espera-se que os resultados obtidos a partir
desta dissertação possam subsidiar novas investigações sobre a temática, cujos estudos ainda são
incipientes, e o assédio moral é a mais grave ameaça à saúde dos trabalhadores a ser enfrentada.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Condições de trabalho, Enfermagem, Saúde do trabalhador,
Violência Psicológica.

Abstract: INTRODUCTION: The moral harassment is occurring frequently in labor relations, setting up
as a silent psychological violence and causing damage to the dignity and to the physical and mental
integrity of the victim. OBJECTIVES: To investigate the situations of moral harassment experienced by
nurses, technicians and nursing
assistants in hospitals, to identify the aggressors of nursing
professionals and their characteristics; to list the characteristics of the victims of moral harassment; to
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ascertain the causes of moral harassment among nursing workers in hospital context; and to verify the
consequences of moral harassment for the professionals enrolled in the study. METHODOLOGY: This is
an exploratory research, with a quantitative approach, developed in a public hospital of João pessoa-PB,
with 165 nursing professionals. Data collection occurred in the period from April to July of 2011, through
a questionnaire. The empirical material was analyzed quantitatively,
using the Program Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). RESULTS: Participated in the study 47 nurses, 42 technicians
and 76 nursing assistants, predominantly female, mulatto and time working in hospitals over 15 years for
the three categories, age group between 50 and 60 years (nurses) and, 30 and 40 years (technicians
and assistants). The higher marital status for nurses and assistants was
the married, and for the
technicians was divided between singles and married. The salary range from two to six minimum wages,
for technicians and assistants, and from six to fourteen, for nurses. It was found that 33, 33% of nursing
workers were
victims of moral harassment at work, mainly the nurse (36, 17%). With regard to
situations of moral harassment, the most frequent for the three categories was the
one that the
aggressor criticized the work in an exaggerated and unfair way, and the exposure time varied from three
months to more than ten years. Regarding the aggressor, the nurse was who more practiced the moral
harassment and the main character – it is always the one who is right, being appointed by the three
categories. Concerning the characterization of the moral harassment victims, it was noticed that 94,55%
were female; 35,85%, aged between 40 and 50 years; 50,91%, were brown; 47,27%, married; and the
prevailing salary range was located between 10 and 14 minimum wages (nurses) and between 2 to 6
(technicians and assistants). With regard to the reason of harassment occurrence, the most pointed out
by nurses and assistants was not bowing to the authoritarianism and for the technicians, was to be
devoted to work. On the consequences for the victim, were observed behavioral, psychosomatic and
psychopathology damages. CONCLUSION: It was possible to see that the moral harassment is present
in nursing work, in hospitals, and it leads to disastrous consequences for the health of the victims. In this
sense, it is expected that the obtained results from this dissertation can support more investigations on
the theme, whose studies are still incipient, and the moral harassment is the most serious threat to the
health of the workers to be faced.
Key words: Worker’s health, Nursing, Ambient of work, Psychological Violence, Working conditions.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2094
Nº de Classificação: 17817
SÁ, Aralinda Nogueira Pinto de. Terapia comunitária integrativa e os desafios para sua
implementação: histórias de enfermeiras. 2012 . p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas de Saúde em Enfermagem
Orientador: Dias, Maria Djair
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, viabilizada pelo uso da História
Oral
Temática como caminho metodológico. Este teve o objetivo de conhecer as mudanças nos aspectos
pessoais e profissionais das enfermeiras que utilizam/utilizaram a Terapia Comunitária Integrativa - TCI
como estratégia de cuidado com grupos na ESF em João Pessoa-PB; bem como compreender os
motivos para buscarem capacitação em TCI; e os desafios/dificuldades para a implementação desse
recurso terapêutico. O estudo foi realizado nas USF do Distrito Sanitário III - cenário de implantação da
TCI na capital paraibana - onde contém o maior número de enfermeiras terapeutas comunitárias. O
material foi produzido a partir das entrevistas com oito colaboradoras, e o texto final foi submetido a
uma análise temática interpretativa, que permitiu a identificação dos três eixos temáticos: motivação das
enfermeiras para buscar a formação em Terapia Comunitária Integrativa; contribuição da formação em
TCI para a vida pessoal e profissional das enfermeiras; e dificuldades e desafios enfrentados para a
implementação da TCI na ESF, sob a ótica das enfermeiras. Estes eixos guiaram o diálogo entre os
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achados da investigação e a literatura pertinente. A pesquisa seguiu rigorosamente os preceitos éticos,
conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e o arquivamento do documento ficará
sob a guarda da UFPB/ PPGEnf. As histórias das colaboradoras revelaram que o principal motivo que
impulsionou as enfermeiras a procurarem o curso de TCI foi a dificuldade em desenvolver atividades
coletivas, enfaticamente, devido à pouca base de conhecimento teórico-prático, que não atendeu as
novas exigências de levar para o
SUS profissionais qualificados para desenvolver estratégias de
cuidados que
contemplem os aspectos do novo paradigma do modelo comunitário de saúde. Os
discursos apontam que a capacitação em TCI influenciou nos modos de agir e pensar das enfermeiras
da ESF, pois os fundamentos teóricos e metodológicos da TCI resgataram fragmentos de suas vidas,
trabalharam o autoconhecimento e despertaram o ser resiliente; e permitiu o melhor aproveitamento de
suas potencialidades, promovendo mudanças de comportamento nas relações sociais e no trabalho.
No que diz respeito às dificuldades e os desafios, foram citadas as limitações de ordem estrutural,
histórica e funcional, dentre as quais estão: a falta de estrutura física; o uso de metodologias tradicionais
para o desenvolvimento das atividades grupais; a desmotivação dos profissionais; o desinteresse dos
usuários; a pouca participação da equipe; a sobrecarga de trabalho; e a falta de apoio da gestão.
Mesmo com esses obstáculos, a TCI se mostrou um instrumento eficaz de mudanças positivas - no
cenário da ESF; e também uma tecnologia de cuidado - que auxilia tanto no atendimento individual
como na sistematização de qualquer atividade/ação de educação sanitária de caráter coletivo.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem em saúde comunitária, Promoção da saúde,
Terapia.

Abstract: It is a qualitative research, made possible by the use of thematic oral story as a methodology.
This allowed the knowledge of changes in personal and professional aspects of the nurses who use/used
Integrative Therapy Community-ITC as a strategy for care groups in the SFH in João Pessoa, as well as
understand the reasons for seeking training in ITC, and the challenges/difficulties in implementing this
form of therapy. The study was performed at the FHU Health District III - scenario deployment of ICT in
the capital of Paraiba - which contains the largest number of community therapist nurses. The material
was produced from interviews with eight participants, and the final text was submitted to an interpretive
thematic analysis, which allowed the identification of three themes: motivation of nurses to seek training
in Integrative Therapy Community; contribution of ICT training for the personal and professional lives of
nurses, and difficulties and challenges for the implementation of ICT in SFH, from the perspective of
nurses. These themes guided the dialogue between research findings and literature. All research strictly
followed the ethical standards, according to Resolution 196/96 of the National Health Council and the
documment archiving will be under the custody of UFPB/PPGEnf. The
stories of the collaborators
revealed that the main reason that drove the nurses to
seek the ICT course was the difficulty in
developing collective and group activities, emphatically, due to poor technical knowledge base, which
could not follow the new requirements of qualified professionals on developing strategies in care that
address the aspects of the new paradigm of community health model. The statements show that
training in ICT can influence the ways of acting and thinking of the nurses of the SFH, because the
theoretical and methodological background recover fragments of their lives, work self-knowledge and
awake the resilient being that empowers and allows for better use of their potential, promoting behavioral
changes in social relationships and at work. With regard to the difficulties and challenges found in the
implementation of ICT, the limitations are structural, historical and functional, among which are: lack of
physical structure, the use of traditional methodologies for the development of group activities, motivation
of professionals, users' lack of interest,
poor participation of the team, work overload and lack of
management support. Even with these obstacles, training in ICT has proved an effective instrument of
positive change - in the scenario of the SFH, and how care technology - that assists in meeting both
individual and in the systematization of any activity/action of collective health education.
Key words: Community Health Nursing, Nursing care, Promotion of Health Care, Therapy.
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SOARES, Maria Cidney da Silva. Significados e influências da violência de gênero e da lei Maria da
Penha: relatos de experiências de mulheres em uma delegacia. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Medeiros, Cláudia Maria Ramos
Resumo: Sabemos que a violência contra a mulher existe desde os primórdios da humanidade, sendo
resultado de relações de poder historicamente desiguais em relação aos homens, que avançaram para a
dominação e discriminação da classe feminina, restringindo o pleno desenvolvimento da mulher.
Implicações na saúde física, psicológica e social da mulher são algumas das consequências inerentes
desse problema. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo geral investigar de que modo a
violência é percebida por mulheres nessa situação e de que forma a Lei Maria da Penha modificou a
denúncia feita pelas mesmas, além de averiguar se houve repercussões em sua saúde após a violência
sofrida. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvida entre
os meses de agosto e setembro de 2011, na delegacia Especializada da Mulher, no Município de
Campina Grande PB Brasil. Participaram do corpus desta pesquisa 11 mulheres que denunciaram a
violência sofrida, e que desejaram participar do estudo. O instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada a partir de oficinas de sensibilização, com o auxilio da observação participante e um diário de
campo. As falas das entrevistadas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, apresentadas
de forma narrativa e analisadas de acordo com a análise categorial temática proposta por Laurence
Bardin. Foram obedecidas as observâncias éticas dispostas na resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, o projeto de pesquisa teve anuência do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ensino e
Desenvolvimento, sob o número de protocolo: 0078.0.405.000-11. Dos discursos das mulheres
entrevistadas emergiram três categorias, sendo elas: Significando a violência; Significando a Lei Maria da
Penha para a motivação da denúncia e Combate à Violência e Repercussões da violência na Saúde. Os
resultados apontaram que a mulher, em situação de violência, tem seus sonhos cessados e os direitos
humanos violados com a perda da liberdade, que há, ao mesmo tempo, credibilidade na Lei Maria da
Penha e na sua aplicabilidade, porém, para que a mesma seja plenamente efetiva, tornam-se
necessárias mudanças, com o intuito de diminuir as limitações burocráticas ainda impostas. O estudo
mostrou que as experiências de violência de gênero trouxeram severas repercussões na saúde da
mulher, evidenciado por problemas de ordem psicoemocionais, físicos e sexuais. Apesar desse estudo
não se propor a generalizações, mas sim a compreender o tema estudado, consideramos que é
necessário buscar a erradicação da violência e assumir o compromisso de não tolerá-la, reivindicando do
setor público mudanças no que concerne ao tema aqui debatido. Dessa forma e diante de todos os
problemas evidenciados neste estudo, observa-se a necessidade de uma melhor parceria e
entrosamento entre as instituições de saúde e da justiça, pois estes representam a porta de entrada para
trabalhar e minimizar a violência, um grande problema social que tem crescido a cada ano no país. Os
gestores públicos precisam prestar melhores contribuições e fazer cumprir todos os direitos que regem o
direito à vida, sem qualquer tipo de violência a mulher. Espera-se que este estudo venha contribuir para
uma melhor reflexão do problema da violência no país, contribuindo também na assistência que os
enfermeiros e outros profissionais envolvidos na política pública de saúde da mulher devem realizar,
diante de qualquer tipo de violência contra mulher.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Saúde da mulher, Violência contra a mulher.
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Abstract: We know that violence against women has existed since the dawn of humanity, being the result
of historically unequal power relations with men, who advanced to the domination and discrimination of
female class, restricting the full development of women. Implications on the physical, psychological and
social status of women are some of the consequences of this inherent problem. Therefore, this study
aimed to investigate how violence is perceived by women in this situation and how the Maria da Penha
Law amended the complaint made by them, and ascertain whether there was an impact on your health
after violence suffered. This is an exploratory, descriptive qualitative approach, developed between the
months of August and September 2011, the station Specialized Women's, in the city of Campina Grande
PB Brazil. Participated in the corpus of this study, 11 women who reported the violence, and who wished
to participate in the study. The instrument used was a semi-structured interview from awareness
workshops, with the help of participant observation and a field diary. The discourse was recorded and later
transcribed, presented in narrative form and analyzed according to thematic categorical analysis proposed
by Laurence Bardin. Were in compliance with the ethical observances forth in Resolution 196/96 of the
National Health Council, the research project had approval from the Ethics Committee and the Research
Center for Teaching and Development, under the protocol number: 0078.0.405.000-11. The speeches of
the women interviewed three categories emerged, namely: Meaning violence; Signifying the Maria da
Penha Law for the motivation of the complaint and Combating Violence and Health Consequences of
Violence in The results showed that women in situations of violence, have terminated their dreams and
human rights violated by the loss of freedom, which is at the same time, credibility in the Maria da Penha
Law and its applicability, however, for it to be fully effective, changes become necessary, with order to
reduce bureaucratic restrictions still imposed. The study showed that experiences of gender violence
brought severe repercussions on women's health, evidenced by problems in the psycho-emotional,
physical and sexual. Although this study does not propose to generalize, but to understand the issue, we
consider it necessary to seek the eradication of violence and commit to not tolerate it, claiming public
sector changes regarding the topic discussed here. Therefore, and before all the problems highlighted in
this study, there is a need for better partnership and integration between health institutions and justice, as
these represent the gateway to work and minimize violence, a major social problem which has grown each
year in the country. Public managers need to provide better contributions and enforce all rights governing
the right to life, without any violence to women. It is hoped that this study will contribute to a better
reflection of the problem of violence in the country, contributing in assisting nurses and other professionals
involved in public policy women's health shall, before any kind of violence against women.
Key words: Women's Health, Maria da Penha Law, Violence against Women.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2234
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BOTELHO, Marina Raduy. Anticorpos anti-toxoplasma Gondii em pacientes renais, sob tratamento
dialítico e trasplantado, e sua associação com antígenos leucocitários humanos. 2012 . p. 80.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos de vida
Orientador: Borelli, Sueli Donizete
Resumo: Toxoplasma gondii (T.gondii) é um parasito intracelular obrigatório de ampla distribuição
mundial infectando até um terço da população e grande diversidade de outras espécies. Diversas são as
formas da apresentação desta parasitose, porém grande parte das infecções primárias por T. gondii são
assintomáticas em decorrência de efetividade do sistema imunológico. Indivíduos imunocomprometidos,
como pacientes em diálise e transplantados, tem sido alvo frequente de infecções oportunistas em que o
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quadro clínico é considerado grave com elevados índices de morbidade e mortalidade. A infecção está
diretamente ligada à imunidade do indivíduo e o Complexo Principal de Histocompatibilidade (CPH) está
envolvido nessa função. Tais moléculas nos seres humanos são chamadas de Antígenos Leucocitários
Humanos, ou sistema HLA, do inglês Human Leucocyte Antigen. Os genes
HLA são os mais
polimórficos de todos os genes dos mamíferos. A existência de centenas de alelos em todos os locos
permite existir uma vasta variabilidade genotípica. Essa diversidade assim como o polimorfismo dos
genes do sistema HLA juntamente com a participação na resposta imune, faz com que ele desempenhe
papel de grande importância na patogenia de
várias doenças, porém pouco se conhece sobre a
correlação entre a tipagem HLA e toxoplasmose em indivíduos renais. O presente estudo teve como
objetivo verificar a prevalência de anticorpos anti-T. gondii (IgM e/ou IgG) e sua correlação com as
especificidades HLA classe I (HLA-A e B) e classe II (HLA- DRB1) em pacientes renais em tratamento
dialítico e transplantados). A população deste estudo foi composta por 203 pacientes em diálise, 53
transplantados renais e 73 voluntários saudáveis. Para a detecção e caracterização de anticorpos antiT. gondii foi utilizado o método ELISA, aplicando-se o
Ensaio Imunoenzimático de Micropartículas
(MEIA) quantitativo (Abbott Diagnostics AxSYM® SYSTEM Toxo IgG e IgM para o T. gondii). Para a
tipificação HLA foi utilizado o kit LABType® SSO One Lambda aliado à tecnologia Luminex. Entre os
256 pacientes, em diálise e transplantados, a soroprevalência para anticorpos IgG foi de 133,11% e
para os anticorpos IgM foi de 0,99%. Entre os 203 pacientes em diálise, 68,96% foram soropositivos
para anticorpos IgG enquanto entre os 53 transplantados, 64,15% foram positivos para esse anticorpo.
Com relação ao anticorpo IgM, apenas 0,99% dos pacientes sob tratamento apresentaram positividade
não encontrando nos pacientes transplantados. Ao analisar à
tipagem HLA e associação com a
toxoplasmose independente do grupo de pacientes, observou-se maior freqüência de especificidades
HLA classe II (DRB1*17, DRB1*07) sugerindo suscetibilidade para toxoplasmose.
Palavras-chave: Antígenos hla, Diálise renal, Enfermagem, Insuficiência renal crônica, Toxoplasmose.

Abstract: Toxoplasma gondii (T.gondii) is an obligate intracellular parasite of worldwide distribution
infecting up to one third of the population and it has a great diversity of other species. There are several
forms of presentation of this parasitosis, but most of the primary infections caused by T.gondii are
asymptomatic due to immune system effectiveness. Immunocompromised individuals, such as patients on
dialysis and the ones who received a transplant, have been a frequent target of opportunistic infections in
which the clinical picture is considered severe with high morbidity and mortality indices. The infection is
directly related to the immunity of the individual and the Major Histocompatibility Complex (MHC) is
involved in this function. These molecules in human beings are called Human Leukocyte Antigens, or HLA
system. The HLA genes are the most polymorphic of all mammal genes. The existence of hundreds of
alleles in all loci allows the existence of a wide genotypic variability. This diversity as well as
the
polymorphisms of the HLA system genes together with the participation in the immune response, leads it
to perform a major role in the pathogenesis of several diseases, however, little is known about the
correlation between the HLA typing and toxoplasmosis in renal individuals. This study aimed to verify the
prevalence of anti-T.gondii antibodies (IgM and / or IgG) and its correlation with the HLA class I (HLA-A
and B) and class II specificities
(HLA-DRB1) in patients on dialysis and who received a kidney
transplant). This study population consisted of 203 patients on dialysis, 53 patients who receive a renal
transplant and 73 healthy volunteers. For the detection and characterization of anti-T.gondii antibodies it
was used the method ELISA, applying the quantitative Microparticle Enzyme Immunoassay (MEIA)
(Abbott Diagnostics AxSYM® SYSTEM Toxo IgG and IgM antibodies to the T.gondii). For the HLA typing
it was used the kit LABType® SSO One Lambda combined with the Luminex technology. Among the 256
patients on dialysis and who received a transplant, the seroprevalence of IgG antibodies was 133.11%
and for IgM antibodies it was 0.99%.Among the 203 patients on dialysis, 68,96% were seropositive for
IgG antibodies while among the 53 patients who received a transplant, 64,15% were positive for this
antibody. Concerning the IgM antibody, only 0,99% of the patients undergoing treatment presented
positivity, something which was not found in the patients who received a transplant. Analyzing the HLA
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typing and the association with the toxoplasmosis independently from the group of patients, we observed
a higher frequency of the HLA class II specificities (DRB1*17 e DRB1*07) suggesting susceptibility to
toxoplasmosis.
Key words: Nursing, HLA Antigens, Chronic Kidney Disease, Toxoplasmosis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198003

Nº de Classificação: 17820
MURASSAKI, Ana Claudia Yassuko. Um emprego x multiemprego e a capacidade para o trabalho de
profissionais de enfermagem. 2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Enfermagem. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Matsuda, Laura Misue
Resumo: Estudo transversal, de abordagem quantitativa, do tipo pré-experimental por comparação com
grupo estático, que teve como objetivo geral Investigar a capacidade para o trabalho de trabalhadores de
enfermagem com um emprego e com multiemprego. Aplicou-se um questionário, adaptado do "Inventário
Sócio-Demográfico e Ocupacional" e "Índice de Capacidade para o Trabalho" (ICT), a 208 trabalhadores
de enfermagem com um emprego (Grupo 1) e 52 com multiemprego (Grupo2), durante o período de
fevereiro a abril de 2011. O inventário possui 20 questões estruturadas e semiestruturadas, relativas aos
aspectos sociodemográficos e ocupacionais; enquanto o ICT consiste num questionário autoaplicável,
composto por dez questões fechadas que avaliam a capacidade para o trabalho, a partir da percepção do
trabalhador. A pontuação alcançada no ICT pode variar entre 07 e 49 pontos e, de acordo com o escore
obtido, a capacidade para o trabalho foi classificada em Baixa (?35 anos: 07-36; >35 anos: 07-27 pontos);
Moderada (?35 anos: 37-40; >35 anos: 28-36 pontos); Boa (?35 anos: 41-44; >35 anos: 37-43 pontos) e
Ótima (?35 anos: 45-49; >35 anos: 44-49 pontos), segundo a idade do respondente. Posteriormente a
essa classificação, com a finalidade de comparar a capacidade para o trabalho do Grupo 1 e do Grupo 2
com as variáveis sociodemográficas e ocupacionais, procedeu-se a reclassificação do ICT em
Inadequado, que corresponde a soma dos escores Baixo e Moderado, ou Adequado, equivalente aos
escores Bom e Ótimo. Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel® e analisados no programa
Statistica 8.0® e Epi Info 3.5.1®. Na análise inferencial, aplicou-se o Teste Exato de Fischer, o Teste QuiQuadrado de Yates Corrigido e o Teste de Pearson, considerando o intervalo de confiança de 95% e
nível de significância de 5%. Os resultados foram apresentados em formato de três artigos científicos. No
primeiro, discutem-se os resultados da Revisão Integrativa sobre a capacidade para o trabalho de
trabalhadores de enfermagem, na qual se obteve um total de 05 publicações. As produções encontradas
apontaram que, embora reduzida, de maneira geral, a capacidade de trabalho era boa entre os
profissionais de enfermagem.Dentre os determinantes que atuam negativamente, dois estudos
apontaram algumas condições sociodemográficas e dois evidenciaram o trabalho. Quanto aos
determinantes que se relacionam positivamente, três estudos constataram ser o estilo de vida; a saúde; o
nível de escolaridade e a competência. No segundo artigo, verificou-se a associação de características
sociodemográficas e ocupacionais em trabalhadores de enfermagem com um emprego e multiemprego.
Constatou-se que o sexo masculino e a não-realização de horas extras aumentam a razão de chance de
ter multiemprego; e que o afastamento por doença relacionada ao trabalho consiste em fator de proteção
para não assumir mais de um emprego. No terceiro artigo, comparou-se a influência das variáveis
sociodemográficas e ocupacionais sobre a capacidade para o trabalho de profissionais de enfermagem
com um emprego e com multiemprego. Não foi constatada associação significativa entre o número de
empregos e a capacidade para o trabalho; em relação à associação da capacidade para o trabalho com
as variáveis sociodemográficas e ocupacionais, não houve diferença entre os trabalhadores de
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enfermagem com multiemprego e com um emprego. Verificou-se que a presença de problema de saúde,
afastamento ou restrição relacionado ao trabalho, aumentou a razão de chance dos sujeitos de
apresentarem capacidade de trabalho inadequada, sobretudo naqueles com multiemprego. Conclui-se
que a capacidade para o trabalho não se associa ao número de empregos dos trabalhadores de
enfermagem investigados. Além disso, especialmente nos trabalhadores com multiemprego, a Saúde é o
determinante que mais interfere na capacidade para o trabalho.
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho, Carga de trabalho, Enfermagem, Saúde do
trabalhador, Trabalhadores.

Abstract: Cross-sectional study, of quantitative approach, of pre-experimental type by comparison with
static group, which aimed to investigate the capacity for work of nursing workers with one job and multiple
jobs. It was applied a questionnaire, adapted of the "Inventário Sócio-Demográfico e Ocupacional" and
"Work Ability Index" (WAI), to 208 nursing workers with one job (Group 1) and 52 with multiple jobs (Group
2), during the period from February to April 2011. The inventory has 20 structured and semi-structured
questions, related to socio-demographic and occupational aspects; while the WAI consists of a selfadministered questionnaire, composed of ten closed questions that assess the capacity for work, from the
worker's perception. The punctuation achieved in WAI can range between 07 and 49 points and,
according to the obtained score, the capacity for work was classified in Low (?35 years old: 07-36; >35
years old: 07-27 points); Moderate (?35 years old: 37-40; >35 years old: 28-36 points) Good (?35 years
old: 41-44; >35 years old: 37-43 points) and Great (?35 years old:45-49; >35 years old: 44-49 points),
according to the age of who answers. After this classification, aiming to compare the capacity for work of
Group 1 and the capacity for work of Group 2 with the socio-demographic and occupational variables, it
was proceeded with the reclassification of WAI in Inadequate, that corresponds to the sum of Low and
Moderate scores, or Adequate, equivalent to the Good and Great scores. The data were tabulated in
Microsoft Office Excel® and analyzed in the Statistics 8.0® and Epi Info 3.5.1®. In inferential analysis, it
was applied the Fisher's Exact Test, the Yates' Corrected Chi-square Test and Pearson's Test,
considering the confidence interval of 95% and a significance level of 5%. The results were showed in the
form of three scientific articles. At first, it was discussed the results of the Integrative Review about the
capacity for work of nursing workers, in which it was obtained a total of 05 publications. The found
productions indicated that, although reduced, in general, the capacity for work was good among nursing
professionals. Among the determinants that act negatively, two studies indicated some socio-demographic
conditions and two showed the job. Concerning the determinants that relate themselves positively, three
studies noticed to be the lifestyle; the health; the level of education and the competence. In the second
article, it was noticed the association of socio-demographic and occupational characteristics in nursing
workers with one job and multiple jobs. It was found that the male and the not working overtime increase
the odds ratio of having multiple jobs; and that the sick leave related to the work consists of a protective
factor for not taking more than one job. In the third article, it was compared the influence of sociodemographic and occupational variables on the capacity for work of nursing professionals with one job
and multiple jobs. There was no found significant association between the number of jobs and the
capacity for work; regarding the association of capacity for work with the socio-demographic and
occupational variables, there was no difference between the nursing workers with multiple jobs and one
job. It was noticed that the presence of a health problem, leave or restriction related to work, increased the
people's odds ratio of having inadequate capacity for work, especially in those with multiple jobs. It was
concluded that the capacity for work is not associated to the number of the investigated nursing workers'
jobs. Moreover, especially in workers with multiple jobs, the Health is the determinant that interferes more
in the capacity for work.
Key words: Work capacity evaluation, Workload, Workers, Nursing, Occupational health.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198009
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Nº de Classificação: 17821
OKUBO, Patricia. Prevalência de Citomegalovírus entre pacientes com insuficiência renal crônica
em tratamento dialítico e transplantados renais: estudo de associação com marcadores genéticos
(HLA). 2012 . p. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Bedendo, João
Resumo: O citomegalovírus humano (HCMV) é um adenovírus que está presente na maioria dos
indivíduos saudáveis na forma latente, sendo um risco quando estes se tornam imunocomprometidos. É
um dos principais causadores de morbimortalidade em
pacientes imunodeprimidos, situação onde
ocorre a ativação da replicação viral. Entre os indivíduos com imunossupressão há os transplantados,
onde pode ocorrer a rejeição
aguda do enxerto. Entre os pacientes em diálise, além do
comprometimento das defesas
do organismo, ocorrem possíveis hemotransfusões, aumentando a
probabilidade da infecção. A literatura faz pouca referência sobre a soroprevalência do HCMV e sua
relação com o sistema imunitário do indivíduo que é mediada pelo Complexo Principal
de
Histocompatibilidade (CPH) que nos seres humanos é definida como Antígenos Leucocitários Humanos
- sistema HLA, do inglês Human Leucocyte Antigens. Considerando a necessidade de se obter maiores
conhecimentos sobre a influência de fatores genéticos no carreamento do HCMV propusemos esse
estudo com o objetivo de identificar a presença de HCMV, em portadores de IRC em tratamento dialítico
e transplantados renais, e avaliar a associação com marcadores HLA. A identificação do HCMV foi
feita por meio da técnica de método imunoenzimático de micropartículas
(microparticle enzyme
immunoassay - MEIA) e para tipificação HLA foi utilizado o kit LABType® SSO One Lambda aliado à
tecnologia Luminex. A população de estudo
envolveu 203 pacientes em tratamento dialítico e 53
transplantados renais assistidos em dois serviços de referência do município de Maringá, Paraná e os
dados obtidos foram tratados estatisticamente para se identificar o nível de significância. Os resultados
mostraram que não há relação entre o variável sexo e a soroprevalência do HCMV em ambos os grupos
avaliados. No grupo de diálise não se observou correlação entre a presença do vírus e hemotransfusão.
Em relação à proporção da infecção crônica (anti- HCMV-IgG) e a infecção aguda (anti-HCMV-IgM), não
houve diferenças significativas nos dois grupos com relação ao gênero. Correlacionando-se a freqüência
do anti- HCMV-IgG com os genes HLA (lócus A, B e DRB1), para ambos os grupos, observou- se que o
alelo A*02 foi o mais freqüente porém não houve correlação estatisticamente
significativa. Ao
correlacionar a soroprevalência do anti-HCMV-IgM com esses genes, foi observado que o alelo B*57,
encontrado no grupo de transplantados, mostrou tendência associativa (p=0233). A partir dos dados
obtidos pode se concluir que a frequência do HCMV é maior em pacientes imunocomprometidos e não
se estabeleceu associação entre a soroprevalência do HCMV e a hemotransfusão. Os dados sugerem a
participação de um alelo HLA classe I na suscetibilidade a aquisição do vírus, entretanto
são
necessários novos estudos em novas populações a fim de confirmar esses achados.
Palavras-chave: Antígenos hla, Citomegalovírus, Diálise, Infecção, Insuficiência renal crônica.
Abstract: Human cytomegalovirus (HCMV) is an adenovirus that is present in most healthy subjects in a
latent form, and it is a risk when they become immunocompromised. It is a major cause of morbidity and
mortality in immunosuppressed patients, a situation where the activation of viral replication occurs.
Among individuals with immunosuppression there are transplant recipients, who may experience acute
graft rejection. Among dialysis patients, in addition to compromising the body's defense mechanism,
possible blood transfusions also occur, increasing the likelihood of infection. The literature makes little
reference to the seroprevalence of HCMV and its relationship with the individual's immune system that is
mediated by the Major Histocompatibility
Complex (MHC), which in humans is defined as Human
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Leukocyte Antigens - HLA system. Considering the need to obtain more knowledge about the influence
of genetic factors in the HCMV entrainment, we proposed this study to identify the presence of HCMV in
patients with CRF undergoing dialysis therapy and kidney transplant patients,
and evaluate their
association with HLA markers.
The identification of HCMV was made through the technique of
microparticle enzyme
immunoassay (MEIA) and One Lambda LABType®SSO kit was used in
combination with the Luminex technology for HLA typing. The study population involved 203 dialysis
patients, 53 kidney transplant recipients attended at two reference centers in the city of Maringá, in the
state of Paraná and 73 healthy volunteers. The data were statistically analyzed to identify the level of
significance. The results showed no relationship between the gender variable and seroprevalence of
HCMV in both groups. There was no correlation between the presence of the virus and blood transfusion
in the dialysis group. Regarding the proportion of chronic infection (anti-HCMV IgG) and acute infection
(anti-HCMV IgM), there were no significant differences in the two groups regarding gender. Comparing
the results for both with those observed for the
control group it was found statistically significant
differences when the age variable was correlated with the frequency of anti-HCMV antibodies (IgG and
IgM). When correlating the frequency of HCMV-IgG with HLA genes (A, B and DRB1 loci) for both
groups the most frequent allele observed was the A*02, although not statistically significant. It was
observed that the presence of the B*57 allele found in the
transplant group showed a trend for
association (p = 0233) with the prevalence of HCMV-IgM. From the data obtained, it can be concluded
that the frequency of HCMV is higher in immunocompromised patients and the association between the
seroprevalence of HCMV and blood transfusion has not been established. The data
suggest the
involvement of an HLA class I allele in the susceptibility to virus acquisition, however further studies are
needed in new populations, in order to confirm these findings.
Key words: Renal Insufficiency, Infection, Chronic, Cytomegalovirus.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198007
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TAKEMOTO, Angélica Yukari. Frequência e genogrupagem do Torque teno virus em pacientes sob
tratamento dialítico e transplantados renais: uma associação com moléculas HLA. 2012 . p. 86.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Bedendo, João
Resumo: Torque teno virus (TTV) foi descoberto por Nishizawa et al. (1997) na corrente sanguínea de
pacientes japoneses com hepatite pós-transfusional, com elevados níveis de alanina aminotransferase e
de etiologia desconhecida. Colonizando a população em geral, seu aspecto patológico ainda permanece
em discussão. Pela análise filogenética, foram identificados mais de 40 genótipos, ordenados em cinco
grandes grupos e encontrados em vários casos clínicos de seres humanos. Destacando-se os pacientes
submetidos ao tratamento dialítico e transplantados renais, essas populações possuem fatores de risco,
tais como, múltiplas transfusões sanguíneas e a baixa imunidade, que podem aumentar a frequência de
ocorrência desse microorganismo. No aspecto imunológico, as alterações na resposta imune dos
pacientes, a partir dos Antígenos Leucocitários Humano (HLA), podem motivar a susceptibilidade ou
resistência para diversas doenças auto-imunes e infecciosas. No entanto, não há referências para a
relação entre o carreamento do vírus e a tipagem HLA. Assim, este estudo teve por objetivo investigar a
prevalência de TTV em amostras de sangue de pacientes sob tratamento dialítico e transplantados renais
cadastrados em uma unidade de diálise de um hospital do município de Maringá, PR, correlacionando-a
com a tipagem HLA. O período da coleta de dados e procedimentos laboratoriais foi de janeiro a junho de
2011, com pacientes cadastrados no setor de diálise do Hospital Santa Casa de Misericórdia, localizada
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no município de Maringá, PR. Uma amostra de 10mL de sangue periférico foi obtida por punção venosa,
para realizar a extração de DNA. Empregou-se duas técnicas de Reação em Cadeia de Polimerase
(PCR), sendo uma para a identificação do microorganismo e outra para a detecção dos grupos
genômicos. O perfil genético do HLA foi obtido com a utilização do kit LABType® SSO One Lambda,
agrupado à tecnologia Luminex. Entre os 118 pacientes em diálise, a frequência de TTV foi de 36,4% e
dentre os 50 transplantados renais foi de 54,0%. Em ambas as amostras populacionais, não houve
associação significativa entre a presença do microorganismo com as seguintes variáveis: sexo e idade do
paciente, tempo de tratamento, a presença concomitante com o vírus da hepatite B e a realização de
hemotransfusões (p>0,05). Com relação aos grupos genômicos, a predominância foi para o genogrupo 5,
além da presença de um perfil homogêneo entre as amostras de TTV. Quanto à tipagem HLA, não foi
verificado associação de proteção e susceptibilidade dos genes da classe I e II e o carreamento do
microorganismo, ora entre os pacientes dialíticos, ora entre os transplantados renais. Assim, os aspectos
referentes a biologia viral, a patogenicidade e sua significância clínica, entre esses pacientes, necessita
de maiores esclarecimentos. Além disso, a ausência de estudos de associação entre a frequência do TTV
e as moléculas do complexo HLA, e a grande variabilidade do polimorfismo desse sistema, demarca e
impulsiona a necessidade de novas
pesquisas sobre a participação do HLA na patogenia do
carreamento e da infecção pelo TTV.Torque teno virus (TTV)
Palavras-chave: Antígenos hla, Diálise renal, Infecção, Torque teno virus, Transplante de rim.

Abstract: Was discovered by Nishizawa et al. (1997) in the bloodstream of Japanese patients with posttransfusion hepatitis with elevated alanine aminotransferase and of unknown etiology. Colonizing the
general population, its pathological aspect remains under discussion. Through phylogenetic analysis, we
identified more than 40 genotypes, sorted into five major groups found in many clinical cases of humans.
Patients undergoing dialysis and kidney transplant stood out, as these populations have risk factors such
as multiple blood transfusions and low immunity, which may increase the frequency of occurrence of
this microorganism. In the aspect of immunity, changes in the immune response of patients, from the
Human Leukocyte Antigens (HLA), can motivate the susceptibility or resistance to various autoimmune
and infectious diseases. However, there are no references to
the relationship between the virus
entrainment and HLA typing. Thus, this study aimed to investigate the prevalence of TTV in blood
samples of patients on dialysis and kidney transplanted patients enrolled in a dialysis unit of a hospital in
the municipality of Maringá,
correlating it with the HLA typing. The period of data collection and
laboratory procedures was from January to June 2011, with patients enrolled in the dialysis center at
Hospital Santa Casa de Misericordia, located in Maringá - Paraná. A sample of 10 mL of peripheral blood
was obtained by venipuncture, to perform the DNA extraction. We employed two techniques
of
Polymerase Chain Reaction (PCR), one for the identification of the microorganism and the other for the
detection of genomic groups. The HLA genetic profile was obtained using the kit LABType® SSO One
Lambda, grouped with Luminex technology. Among the 118 patients on dialysis, the frequency of TTV
was 36.4% and among 50 renal transplanted recipients was 54.0%. In both population samples, no
significant association was found between the microorganism presence with the following variables: age
and sex of the patient, treatment time, concomitant presence with hepatitis B virus and blood transfusions
(p>0,05). With respect to genomic groups, the predominant genogroup was 5, in addition to the presence
of a homogeneous pattern between the samples of TTV. As for HLA typing, it was not observed
association of protection and susceptibility of genes of class I and II and the entrainment of the
microorganism, sometimes among dialysis patients, sometimes among renal transplanted recipients.
Thus, the issues related to viral biology, pathogenicity and its clinical significance among these patients
require further elucidation. Moreover, the absence of studies about the association between the TTV
frequency and the molecules of the HLA complex, and the great variability of the polymorphism of this
system, marks and drives the need for further research on the involvement of HLA in the pathogenesis of
infection and entrainment of TTV.
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Key words: Infection, Renal dialysis, Torque teno virus, Kidney transplantation.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198006
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CANAVEZ, Márcia Figueira. O enfermeiro no grupo de orientação familiar codependente do
dependente químico. 2011 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Rio de
Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cotidiano da Prática de Cuidar e Ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de
Ensinar
Orientador: Soares, Enedina
Resumo: A família é um fator crítico no tratamento da dependência química, e sua abordagem é um
procedimento fundamental nos programas terapêuticos. Traçou-se como objeto de estudo a participação
do enfermeiro na assistência aos familiares de dependentes químicos. Tendo como objetivos: Investigar
a codependência da família inserida no Grupo de Orientação do CAPS ad II; Identificar o modo como a
codependência é expressa no Grupo de familiares de dependentes químicos e Discutir como a
participação da família no Grupo de Orientação pode melhorar a convivência com o dependente químico.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, apoiada na Teoria Interpessoal de Joyce
Travelbee. Teve como cenário o CAPS ad II. Os sujeitos da pesquisa foram 25 familiares, que
participam dos grupos de orientação familiar. A análise dos dados deu-se através da
Análise de
Conteúdo de Bardin, através da qual emergiram quatro unidades de análise: Caracterização dos sujeitos
da pesquisa e do dependente químico; Identificação da codependência; A expressão da codependência e
O grupo como recurso no tratamento da família do dependente químico. A partir delas surgiram ainda
categorias e subcategorias. Verificou-se que dos familiares assistidos no CAPS ad II, 80% são mulheres,
com média de 61 anos de idade. Em relação aos dependentes químicos, 84% são do sexo masculino,
com média de 40 a 49 anos de idade, que iniciaram o uso de drogas na adolescência, sendo a droga de
escolha o álcool seguido pela maconha. As categorias emergiram ao se questionar os familiares sobre
as causas determinantes para o uso de drogas: Causas determinantes extrínsecas, como antecedentes
familiares, grupos afins e hábitos culturais e causas determinantes intrínsecas, como comorbidade e
fórum íntimo. A expressão da codependência foi revelada através dos sentimentos dos familiares. E
dentre as estratégias para a assistência aos familiares de dependentes químicos, foram elencadas as
várias modalidades de grupos terapêuticos. As contribuições na melhoria do relacionamento familiar
surgiram através de mudanças próprias e mudanças no relacionamento com o dependente químico. Ao
buscarem-se estratégias para assistência do enfermeiro aos familiares de dependentes químicos,
concluiu-se que esta deve ser pautada no acolhimento, escuta e no relacionamento interpessoal. Uma
relação terapêutica de ajuda que possibilite a criação de vínculos.
Palavras-chave: Dependencia quimica, Enfermagem psiquiátrica, Relações familiares.

Abstract: In the daily practice of care in the setting of the Center for Psychosocial Care in the Treatment
of Users of Alcohol and Other Drugs (CAPS II ad), one realizes that the challenges experienced nurse, is
in deadlock adherence to treatment, denial dependence or orientation to family members. The clinic of
the chemical dependence, different from the others, is recent and the psychiatric nursing is being built.
Knowing that one of the objectives of nursing is to help patient and family to face the disease and to find
some meaning in that experience; this study based itself on Joyce Travelbee's Interpersonal Theory. The
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family is a critical factor in the treatment of the chemical dependence, and its approach is a fundamental
procedure in the therapeutic programs. The study object was drawn as the nurse's participation in the
attendance to the chemical dependents' relatives. Tends as objectives: To
investigate the
codependência of the family inserted in the Group of Orientation of CAPS ad II; To identify the way as
the codependent is expressed in the chemical
dependents' relatives Group and to Discuss as the
participation of the family in the Group of Orientation can improve the coexistence with the chemical
dependent. It is
a research qualitative, exploratory, descriptive, leaning in the Joyce Travelbee's
Interpersonal Theory. It had as scenery CAPS ad II, the subjects were 25 families that participate in the
groups of family orientation. The analysis of the data felt through the Analysis of Content of Bardin. Four
units of analysis where emerged: Characterization of the subject of the research and of the chemical
dependent; Identification of the codependent; The expression of the codependent and the group as
resource in the treatment of the chemical dependent's family. Starting from them
still appeared
categories and subcategories. It was verified that of the relatives attended in CAPS ad II, 80% are
women, with 61 year-old average. In relation to the chemical dependents, 84% are male, with average
from 40 to 49 years old; they began the use of drugs in adolescence, being the choice drug the following
alcohol to marijuana. When questioned the relatives on the decisive causes for the use of drugs, the
categories emerged: Extrinsic decisive causes as family antecedents, similar groups and cultural habits,
and intrinsic decisive causes as co morbidity and intimate forum. The expression of the codependent
was revealed through the relatives' feelings. And among the strategies for the attendance of dependents'
relatives to the chemical, several modalities of therapeutic groups were listed. The contributions in the
improvement of the family relationship appeared through own changes and changes in the relationship
with the chemical dependent. As strategies for attendance of the nurse to the chemical dependents'
relatives was seek, it was
concluded that this should be ruled in the reception, listening and in
interpersonal
relationship. Searching for a therapeutic help relationship, that makes bonds a
possibility.No cotidiano da prática de cuidar, no cenário do Centro de Atenção Psicossocial no
Tratamento de Usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPS ad II), percebe-se que o enfermeiro vivencia
desafios, seja no impasse da aderência do paciente ao tratamento, negação da dependência ou na
orientação aos familiares. A clínica da
dependência química, distinta das demais, é recente e a
enfermagem psiquiátrica está sendo construída. Sabendo-se que um dos objetivos da enfermagem é
ajudar o paciente e a família a enfrentar a doença e a encontrar algum significado nessa experiência,
este estudo se baseia na Teoria Interpessoal de Joyce Travelbee.
Key words: Family relationships, Chemical dependence, Psychiatric nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17824
SILVA, Paulo Sérgio da. Efeitos dos cenários de ensino nos estudantes de enfermagem na
perspectiva do teatro: um ensaio sobre as respostas do corpo que aprende. 2012 . p. 148.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Nébia Maria Almeida de
Resumo: Esta investigação foi motivada pela possibilidade da manutenção da articulação
interdisciplinar entre arte e saúde, teatro e enfermagem, onde os cenários de aprender o cuidar pelos
estudantes de enfermagem são considerados por nós diferenciados, uma vez que envolve o ensaio de
um papel (enfermeiro em formação). Pressupomos que é possível buscar outras pedagogias onde o
sujeito que ensina o cuidado de enfermagem e o cenário onde ele e os estudantes se movimentam
podem ser indutores de efeitos
diversos responsáveis em influenciar o processo de ensinoaprendizagem. Definimos
como objeto de estudo: o indutor imagem, no corpo de estudantes na

241

perspectiva do
processo de ensino e aprendizagem em enfermagem. A partir disso definimos os
seguintes objetivos: descrever as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes no cenário tutorial, que
envolvam o pensar sobre o cuidar em enfermagem a partir da indução por imagem e identificar os
efeitos dessas estratégias nos corpos dos estudantes de enfermagem quando induzidos pelo docente
no cenário tutorial, onde o ensino acontece. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo que se vê
revestido pela estratégia de produção de dados, oriunda do Jogo Dramático na perspectiva de indução
por imagem. O estudo foi realizado em um Centro Universitário Particular localizado na região serrana
do estado do Rio de Janeiro destinado a formar enfermeiros com enfoque curricular estruturado em
metodologias ativas de ensino. Os sujeitos-objeto deste estudo
foram dezesseis estudantes
regularmente matriculados no primeiro semestre de 2012 e a análise foi realizada mediante a disposição
dos conteúdos oriundos do instrumento de coleta de dados e do jogo dramático. Resultado e Discussão
dos Dados: Após a coleta e análise do material, definimos as seguintes categorias: Categoria 01: Os
efeitos das estratégias de ensinar no corpo que aprende. Trata dos efeitos nos corpos dos estudantes
a partir de estratégias pedagógicas utilizadas nos cenário tutorial. Categoria 2: Os elementos do corpo
do professor e as linhas de efeitos nos corpos dos estudantes. Retrata os efeitos disparados nos corpos
dos estudantes sobre a perspectivas de duas linhas de análise tidas como, linha 1, os efeitos esperados
e linha 2 os efeitos inesperados. Categoria 3: Os efeitos do cenário tutorial no corpo do estudante de
enfermagem. Apresenta discussões inerentes aos efeitos disparados pelo cenário tutorial nas cenas de
aprendizado sobre duas lógicas, aproximações com os princípios teorizantes de Nightingale e a indução
dos efeitos a partir dos elementos cênicos dispostos no espaço. Concluímos que no plano das formas
de ensinar, os estudantes trazem como fundamental as características de saber fazer, que estiveram
atreladas as experiências e vivências do professor. No plano da ação prática de ensinar, os estudantes
apontaram a descoberta de singularidades, potencialidades e deficiências
deles, além do uso de
desenhos (criação de imagens) e utilização de fluxogramas, sínteses e avaliações estudantes para
facilitar a compreensão dos textos curriculares. Sobre a influência do corpo do professor sobre eles
destacam: expressões faciais que
indicam positividade ou negatividade; olhar, ouvir, tocar e
comportamentos destacando a ética. Suas posições sobre espaço destacam conforto e dificuldades
com relação ao tamanho do espaço físico, iluminação, ventilação, ruídos e organização do mobiliário. A
partir daí os estudantes indicam o que agrada e lhe faz bem e o que desagrada e lhe faz mal, como
indução que os tornam capazes de querer ou não querer ser enfermeiros.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Ensino superior, Pesquisa em educação de enfermagem,
Prática do docente de enfermagem.

Abstract: This investigation was motivated by the possibility of maintenance of the interdisciplinary
articulation between art and health, theater and nursing, where the scenarios of learning the caring by
nursing students are considered by us differentiated, since it involves the rehearsal of a role (nurse in
formation). We assume that it is possible to seek other pedagogies where the subject who teaches
nursing care and the scene where he and the students are moving may be inductors of diverse effects
responsible for influencing the teaching-learning process. We define as the object of study: the image
inducer on the student body in the perspective of the process of teaching and learning in nursing. From
this we define the following objectives: describe the teaching strategies used by professors in the tutorial
scenario that involves the thinking about caring in nursing from the induction by image and identify the
effects of these strategies on the bodies of nursing students when induced by the professor in the
tutorial scenario, where the teaching happens. Methodology: This is a qualitative study which is covered
by the production strategy of data coming from the Dramatic Game in the perspective of the induction by
image. The study was conducted in a private University Center located in the mountainous region of the
state of Rio de Janeiro designed to train nurses with curricular focus structured on active teaching
methodologies. The subject-object of this study were sixteen students regularly enrolled in the first
semester of 2012 and the analysis was performed through the disposition of
contents from the
instrument of data collection and from the dramatic game. Result and Discussion of Data: After collecting
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and analyzing the material, we defined the following categories: Category 01: The effects of teaching
strategies in the body that learns. It is about the effects on the bodies of the students from sound
teaching strategies used in the tutorial scenario. Category 2: The elements of the professor's body and
the lines of effects on the bodies of the students. It portrays the effects triggered in the bodies of the
students on the perspectives of two lines of analysis taken as line 1, the expected effects and line 2, the
unexpected effects. Category 3: The effects of the tutorial scenario in the body of the nursing student. It
presents discussions relating to the effects triggered by the tutorial scenario on the learning scenes
about two logics,
approximations with the theorizing principles of Nightingale and the induction of
effects from the scenic elements arranged in space. We conclude that in the terms of ways of teaching
students brings as fundamental characteristics of knowing how to do, which were tied to the professor's
life experiences. In terms of practical action of teaching, the students pointed out the discovery of
singularities, strengths and weaknesses of students, besides the use of drawings (criation of images)
and utilization of flow charts, syntheses and evaluations of the students to facilitate the understanding of
curricular texts. About the influence of the professor's body on them include: facial expressions that
indicate positivity or negativity; looking, hearing, touching and
behaviours highlighting ethics. Their
positions over the space highlight comfort and difficulties regarding to the size of the physical space,
illumination, ventilation, noises and furniture organization. From this situation the students indicate what
pleases them and makes them feel good and what displeases them and makes them feel bad, as
induction that turns them capable of whishing or not wishing to become nurses.
Key words: Education Higher, Nursing education research, Nursing faculty practice, Education nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17826
MARTINS, Amanda. O autocuidado na prevenção de recidivas de úlceras de perna secundárias à
doença falciforme homozigótica: contribuições da enfermagem. 2012 . p. 84. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cotidiano da Prática de Cuidar e Ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de
Ensinar
Orientador: Soares, Enedina
Resumo: A úlcera de perna é a complicação cutânea mais frequentemente encontrada em adultos com
doença falciforme (SS), existindo relatos de incidência maior em pacientes que residem em áreas
tropicais. A variabilidade ocorre por diferenças genéticas e condições ambientais. Surgem de forma
espontânea ou traumática, localizam-se geralmente na região maleolar, pré - tibial e dorso do pé. A
cicatrização é lenta e respondem pior ao tratamento do que as úlceras de outras etiologias, tendem a
cronicidade com elevadas taxas de recorrência, são dolorosas e podem ser únicas ou múltiplas. O
objetivo deste estudo foi verificar a
eficácia da orientação para o autocuidado pelo percentual de
recidivas de úlcera da perna secundária a doença falciforme homozigótica (SS), investigar a readmissão
à Sala de Curativos de pacientes acompanhados pelo programa do autocuidado em função de úlceras
recidivantes e descrever as orientações para o autocuidado
adotadas para prevenção de úlceras
recidivantes. Uma modalidade terapêutica
com enfoque dominante na educação em saúde, que
priorizou o cuidado
domiciliar. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e investigatório com
abordagem quanti- qualitativa dos dados, desenvolvido com 34 pacientes com diagnóstico de Doença
Falciforme (SS) e úlcera da perna, em acompanhamento ambulatorial pelo programa do Autocuidado,
desenvolvido na Sala de Curativos - de uma Instituição pública estadual, referência no tratamento de
Hemoglobinopatias Hereditárias, situada no Rio de Janeiro. Para a coleta dos dados foram utilizados
dois instrumentos: um formulário aplicado no momento das consultas de enfermagem ou nos dias de
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troca dos curativos, e outro para coleta de dados de prontuários eletrônico ou físico. A análise dos
dados foi realizada, a partir dos resultados encontrados utilizado-se a Teoria do autocuidado de Orem
e percentuais descritivos, Box-plot e a estimativa de Kaplan-Meier. Verificou-se a eficácia da orientação
para o autocuidado, a partir de ações de
autocuidado adotadas pelos pacientes regularmente no
domicílio, implementadas
conforme as orientações do enfermeiro, que resultaram em ausência de
recidiva de úlcera da perna secundária a doença falciforme homozigótica (SS), em 71% dos pacientes
acompanhados pelo estudo, com período médio de cura sem manifestação de recidivas de 23,7 meses.
Consideramos, portanto, que o enfermeiro para produzir mudanças nas práticas e, sobretudo para
modificar as práticas institucionalizadas nos serviços de saúde, deve pautar suas ações educativas
em conhecimentos técnicos e científicos, direcionando-os às
necessidades individuais e coletivas,
favorecendo a participação em todos os níveis de atenção à saúde, como uma estratégia promissora
que possa contribuir para qualidade de vida e bem estar da população atendida.
Palavras-chave: Autocuidado, Cuidado de enfermagem, Doença Falciforme, Úlcera da perna.

Abstract: A leg ulcer is a skin complication most often found in adults with sickle cell disease (SS), there
are reports of higher incidence in patients living in tropical areas. The variability occurs by genetic
differences and environmental
conditions. Arise spontaneously or traumatic, usually located in the
malleolar region, pre - tibial and dorsum of the foot. Healing is slow and respond to treatment worse
than the other causes ulcers tend to chronicity with high rates of recurrence, are painful and can be
single or multiple. The aim of this study was to investigate the effectiveness of self-care orientation at
rate of recurrence of leg ulcer secondary to homozygous sickle cell disease (SS), to investigate the
readmission of patients Dressing Room accompanied by program of self-care because of recurrent
ulcers and disseminate guidelines for self care taken to prevent recurrent ulcers. A dominant therapeutic
modality,
focusing on health education, which prioritized home care. This is a cross- sectional,
descriptive and investigative approach with quantitative and qualitative data, developed with 34 patients
diagnosed with Sickle Cell Disease (SS) and leg ulcer, outpatient treatment for Self Care program,
developed in Dressing Room - an institution state public reference in the treatment of Blood, located in
Rio de Janeiro. To collect data, we used two instruments, a form applied at the time of nursing visits or
days of trading dressings, and another for data collection from medical records electronic or physical.
Data analysis
was performed from the results used to descriptive percentages, Box-plot and the
Kaplan-Meier method and based to Orem Self Care Theory. Verified the effectiveness of guidance for
self-care, from self-care actions taken by patients at home regularly, implemented as directed by the
nurse, which resulted in the absence of recurrent leg ulcer secondary to homozygous sickle cell disease
(SS), in 71% of patients enrolled in the study, with a mean healing without manifestation of recurrent of
23,7 months. We therefore believe that the nurse to produce changes in practice and especially to
modify the institutionalized
practices in health services, should be guided in their educational and
scientific expertise, directing them to the individual and collective needs, encouraging participation in all
levels of health care as a promising strategy that may contribute to quality of life and wellbeing of the
population served.
Keywords: Leg Ulcer, Self Care, Sickle Cell anemia, Nursing care.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17827
FERREIRA, Bruna Santos. A morte e o morrer numa unidade de terapia intensiva pediátrica: os
desafios para cuidar em enfermagem na finitude da vida. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem: o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar
Orientador: Silva, Roberto Carlos Lyra da
Resumo: Muito embora a morte possa receber denominações que variam de acordo com crenças,
influência religiosa e cultural parece que é consenso acreditar tratar-se de um tema ainda abominado e
repelido. Entre os profissionais de enfermagem percebe-se que a resistência à morte é ainda maior no
contexto pediátrico, pois eles possuem dificuldade
em aceitar o fato de um ser tão pequenino e
indefeso, ainda com um futuro todo pela frente, ter sua vida abreviada tão precocemente. Definiu-se
como objeto os
enfrentamentos da equipe de enfermagem e no cotidiano de cuidar de clientes
pediátricos em processo de morte e morrer na UTIP. A proposta deste estudo teve como objetivos
descrever o que pensam os profissionais da equipe de enfermagem acerca do processo de morte e
morrer em UTIP, identificar as dificuldades apontadas pela equipe de enfermagem para cuidar de clientes
pediátricos em processo de morte e morrer em UTIP e analisar as possíveis relações entre o ambiente
marcadamente tecnológico da UTIP e o modo como pensam e se relacionam com a realidade da morte
e do morrer nessas unidades. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com método qualitativo, que deu
voz aos sujeitos e permitiu captar em suas falas, parte do que pensam, do que sentem e de como se
posicionam diante do processo de morte e morrer de seus clientes em UTI pediátrica. O cenário de
estudo eleito para o desenvolvimento do estudo foi a Unidade de Pacientes Graves (UPG) de uma
Instituição Pública de Saúde. A análise dos depoimentos ocorreu mediante o procedimento de análise
temática pertencente à Rede Federal, referência na saúde da mulher, da criança e do adolescente,
situada na cidade do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo são os profissionais de enfermagem que
atuam na UPG do referido hospital, excluindo-se aqueles que não prestavam cuidados diretos às
crianças. A técnica de produção de dados escolhida foi a entrevista semi-estruturada Os dados foram
analisados por meio da análise temática e também da análise léxica, que permitiu a identificação e
descrição dos léxicos presentes na fala dos sujeitos. Após o refinamento dos dados, emergiram três
categorias: morte e morrer em uma unidade de terapia intensiva pediátrica: sofrimento, dor, perda,
aceitação e alívio na difícil passagem, segurança emocional e religião: preparando o profissional pra
lidar com a morte e o morrer na terapia intensiva pediátrica, benefício e sofrimento: o paradoxo da
evolução tecnológica no prolongamento da vida e a postergação da morte em terapia
intensiva
pediátrica. Dentre os resultados, viu-se que enfermeiros e técnicos de enfermagem referem a dor e o
sofrimento, sob aspecto negativo, como as principais sensações experimentadas quando se encontram
diante de crianças na finitude da vida. Cerca de 2/3 da equipe de enfermagem afirma não se sentir
preparada para lidar com crianças em processo de morrer e em parte atribui o fato às lacunas existentes
na
formação profissional. A maioria da equipe de enfermagem da UPG percebe a presença
da
tecnologia como facilitadora na atenção a saúde de crianças em condições críticas.
Palavras-chave: Atitude frente à morte, Cuidado de enfermagem, UTI Pediátrica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17829
D' AVILA, Thais Brito. Satisfação no trabalho de enfermeiros recém-egressos. 2012 . p. 91.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: Este estudo objetivou descrever o perfil sócio demográfico e laboral dos enfermeiros recém
formados e analisar os fatores determinantes da satisfação no trabalho do enfermeiro recém formado. A
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amostra foi constituída por 160 enfermeiros recém – egressos. Para a coleta dos dados
sociodemográficos e aplicação do questionário foi utilizado ambiente online. Para medir a satisfação dos
enfermeiros foi utilizada a Escala de Satisfação no trabalho, que mede a satisfação a partir de cinco
dimensões: satisfação com os colegas, satisfação com o salário, satisfação com a chefia, satisfação com
a natureza do trabalho, e satisfação com as promoções. Os dados foram coletados a partir de um
Sistema de Coleta de Dados Online,
desenvolvido para a pesquisa,e a seguir exportados para o
Software Statistical Package for the Social Sciences a partir do qual a análise dos dados foi conduzida.
Os resultados mostraram que os enfermeiros participantes são indivíduos predominantemente do sexo
feminino (90%), solteiros (70%), na faixa etária de 26 a 30 anos de idade (63,8%) com formação entre um
e dois anos (32,5%), com pós graduação em curso (41,9%), que levaram até 10 meses para inserir-se no
mercado de trabalho como enfermeiros (54,4%), possuem um emprego (61,3%) e trabalham de 21 a
40 horas por semana(47,5%) com contrato temporário (36,5%) e estão atuando na assistência (70,4%).
Na Escala de Satisfação no trabalho, estão insatisfeitos. As dimensões com menor pontuação, ou seja,
aquelas em que os participantes estão mais insatisfeitos foram satisfação com as promoções e com o
salário. O tempo para inserção no mercado de trabalho e a carga horária semanal foram as variáveis
que mais obtiveram associação estatística com as dimensões da Escala de Satisfação no Trabalho.
Consideramos que este estudo forneceu contribuições metodológicas para desenvolvimento de outras
pesquisas com egressos.
Palavras-chave: Enfermagem, Satisfação no emprego, Trabalho.

Abstract: This study describes the socio demographic and employment of newly graduated nurses and
analyze the determinants of job satisfaction of nurses newly formed. The sample consisted of 160 new
nurses - graduates. To collect demographic data and the questionnaire was used online environment. To
measure the satisfaction of nurses was used on the job satisfaction scale, which measures satisfaction
based on
five dimensions: satisfaction with coworkers, satisfaction with salary, satisfaction with
supervision, satisfaction with the nature of work, and satisfaction with promotions. Data were collected
from a Data Collection System Online, developed for the research, and then exported to the Statistical
Software Package for the Social Sciences from which the data analysis was conducted. The results
showed that participating nurses are predominantly female subjects (90%), unmarried (70%), aged 2630 years (63.8%) with training from one to two years (32, 5%), with post graduate course (41.9%), which
led to 10 months for entering into the labor market as nurses (54.4%) have a job (61.3%) and work 21-40
hours per week (47.5%) with temporary contracts (36.5%) and are working in care (70.4%). Scale Job
satisfaction, are dissatisfied. The dimensions with the lowest score, those that are most dissatisfied
participants were pleased with the promotions and salary. The time for insertion in the labor market and
weekly working hours were the variables that had statistical correlation with the dimensions of the Job
Satisfaction Scale. We believe that this study provided methodological contributions to the development
of research with other new graduates.
Key words: Job satisfaction, Work, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17901
PAULUCCI, Tatiana Dias. Análise do cuidado dispensado a portadores de hipertensão arterial em
Belo Horizonte, segundo inquérito telefônico. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos e Pesquisas em Epidemiologia
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Orientador: Malta, Deborah Carvalho
Resumo: Objetivo: analisar o cuidado dispensado aos hipertensos na população de Belo Horizonte,
segundo posse ou não de plano de saúde. Métodos: Foram realizadas entrevistas telefônicas em amostra
de adultos hipertensos no ano de 2009 em Belo Horizonte (n=100), comparando- se a assistência
prestada aos hipertensos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Suplementar (SS)
usando-se os testes de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. Resultados: Os usuários exclusivos
do SUS apresentaram menor escolaridade (p=0,000), eram mais jovens (p=0,024), da cor de pele não
branca (p=0,005). Quanto à assistência prestada usuários da SS tiveram maior frequência de médico de
referência (p=0,010), maior controle da pressão arterial sistólica e diastólica (p=0,014) e (p=0,027). Não
foram encontradas diferenças quanto ao tempo de diagnóstico da hipertensão, orientações quanto ao
cuidado com a hipertensão foram semelhantes, bem como a periodicidade de visita ao serviço de saúde
e da última consulta médica, recomendação do uso de anti-hipertensivo e tempo da última medida da
pressão arterial. Os grupos operativos foram mais frequentados pelos usuários do SUS (p=0,035). A
aquisição de medicamentos anti-hipertensivos pelos
beneficiários da SS foi mais frequente nas
farmácias privadas e os usuários do SUS utilizaram mais os Centros de Saúde (p=0,000). Não houve
diferença quanto às orientações sobre consumo de menos sal, álcool, cessação do tabagismo, prática
de atividade física, uso de medicação anti-hipertensiva e adoção de hábitos alimentares saudáveis e
nem quanto à incorporação dessas práticas de promoção da saúde. Conclusão: Foram observadas
iniquidades na utilização dos serviços de saúde entre os usuários do SUS e beneficiários da SS no que
tange a cor, escolaridade, idade, médico de referência, controle dos níveis pressóricos e participação
em grupos educativos.
Palavras-chave: Doença Crônica Não Transmissível, Hipertensão Arterial Sistêmica, Inquéritos
Telefônicos, Linha de Cuidado, Saude suplementar, Sistema único de saúde.

Abstract: Objective: To examine the care given to patients with hypertension in the services of public
and private health in the population of Belo Horizonte, Minas Gerais. Methods: Telephone interviews
were conducted in a sample of hypertensive adults in the year 2008/2009 in Belo Horizonte (n=100). We
compared the care provided to hypertensive users of the Unified
Health System (SUS) and
Supplementary Health (SS) using the chi-square test or Fisher exact test. Results: The exclusive SUS
users had lower education (p=0.000), were younger (p=0.024), skin color non-white (p=0.005). The
assistance provided users had a higher frequency of SS medical reference (p=0.010), control of systolic
blood pressure and diastolic had controlled blood pressure levels (p=0.014) (p=0.027). There were no
differences in the time of diagnosis of hypertension guidelines for the care with hypertension were
similar, and the frequency of visits to health service and the last medical consultation, recommending the
use of antihypertensive and time of last measurement blood pressure. The operative groups were most
frequented by users of SUS (p=0.035). The acquisition of antihypertensive medications by beneficiaries
of the SS was more frequent in private pharmacies and SUS users used more health centers (p=0.000).
There was no difference in the guidelines on salt intake, alcohol, smoking cessation, physical activity,
antihypertensive drugs and modification of eating habits. In regard to health promotion incorporated by
hypertensive (salt intake, modification of eating habits, physical activity practice and regular use of
medication) did not differ between individuals SUS users and beneficiaries of the SS. Conclusion: There
were inequities in the use of health services among SUS users and beneficiaries of SS with respect to
color, education, age, medical reference, control of blood pressure levels and participation in educational
groups.
Key words: Care Line, Health System, Health Care Providers, Hypertension.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA93ZLQ4/tatiana_dias_paulucci.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17902
FLISCH, Tácia Maria Pereira. Práticas coletivas de educação em saúde na Atenção Primária à
Saúde em Contagem, MG. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Reis, Dener Carlos dos
Resumo: Introdução: A educação em saúde representa um importante campo de conhecimento e de
prática para os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde, sendo uma atividade central para a
promoção da saúde das populações. Parece não ter sido suficiente a intensa difusão no campo teórico de
que as práticas coletivas de educação em saúde na Estratégia Saúde da Família devem ser conduzidas
de forma dialógica, participativa, suscitando no sujeito a reflexão crítica, capacitando-os para interpretar e
agir sobre a realidade de saúde e ambiente, pois as ações educativas assistematizadas e/ou pautadas
unicamente em informar as pessoas regras para um viver saudável ainda prevalecem. Objetivo: Analisar
as práticas coletivas de educação em saúde das Equipes de Saúde da Família do município de
Contagem, Minas Gerais. Métodos: Participou do estudo uma amostra estatisticamente significante de
166 profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família. Os dados foram coletados por meio de um
questionário, autoaplicável, com questões semiestruturadas que abordaram a percepção dos
participantes sobre aspectos referentes à educação em saúde como os objetivos dessa ação, as
barreiras e as motivações para a sua realização no âmbito da Atenção Primária a Saúde (APS), o
autorrelato do nível de conhecimento, concepções metodológicas e de uma experiência significativa de
prática coletiva de educação em saúde, além de fatores que estão associados a adesão da comunidade
às práticas coletivas de educação em saúde. Resultados: Observou-se um baixo percentual (28,2%) de
profissionais das Equipes de Saúde da Família que relataram possuir adequado conhecimento na área
de educação em saúde. As práticas coletivas de educação em saúde, em sua maioria, acontecem de
forma reprodutiva ou como continuidade de grupos já existentes (35,5%), em 22,3% das repostas houve
menção da utilização de livros de técnicas para trabalho em grupo e 21,4% reportaram ausência de um
referencial e a utilização da intuição para realizar a educação em saúde. O método Paulo Freire foi
mencionado em apenas 4,7% das repostas. Os termos e expressões reportados pelos participantes como
descritivos da educação em saúde apresentaram aspectos diversos ao ato de educar como afetividade,
comportamento e comunicação em expressões como “sentimento”, “ética” e “saber ouvir”. Observou-se
uma predominância nos temas e na periodicidade de realização das práticas coletivas de educação em
saúde, fortemente delimitadas pelas temáticas de programas definidos pelo Ministério da Saúde para a
Atenção Primária à Saúde como grupos direcionados para pessoas com diabetes mellitus e/ou
hipertensão arterial. Em menor número, identificaram-se outras iniciativas de caráter menos informativo
como os grupos de convivência e de artesanatos, que demonstraram ser indícios de mudanças na
educação em saúde desenvolvidas nas Equipes de Saúde da Família, que buscam ser mais
participativas, dialógicas e com abordagem de outras dimensões como afetividade e vínculo. Não foi
observado relato de processos educativos para o fortalecimento do controle social. As dificuldades
relatadas pelos participantes do estudo se aglutinaram em torno de um não reconhecimento das práticas
educativas coletivas como uma atividade central para a Atenção à Saúde, tanto por parte da gestão,
profissionais e comunidade. As motivações para o desenvolvimento da educação em saúde foram
descritas por meio do seu potencial de aumentar o empoderamento, favorecer a troca de experiência e
melhorar o vínculo e o acesso em saúde. Conclusão: Verificou-se que há necessidade de criação de
uma política municipal de educação em saúde, dada a sua importância para os programas e ações da
Atenção Primária à Saúde, assim como de maiores investimentos na formação e educação permanente
na área de educação em saúde. Sugerem-se novas iniciativas investigativas com uma abordagem
voltada para outras categorias profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde e que não foram
contempladas nessa investigação.
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Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Educação em saúde, Promoção da saúde, Saúde da família.

Abstract: Introduction: Education in health represents an important knowledge field and practice for
professionals who work on Health Primary Attention, a core activity for peoples` health promotion. In the
theoretical field, the intense diffusion that the collective practices in health education in Family Health
Strategy must be conducted in a dialogue and participating way, arising in the individual a critical
reflection, enabling them to interpret and react to health
reality and the environment, because
systematized educative actions and or focused directly on informing people rules on a healthy living still
prevail. Objective: To analyze Health
Education Practices by Family Health Teams in the city of
Contagem, Minas Gerais. Methods: A statistically significant amount of 166 professionals who work on
the Family Health Strategy participated in the study. Data were collected by means of a questionnaire
which is auto-applicable, containing semi-structured questions that address the perception of
the
participants about aspects related to health education as the objectives of this action, the motivations
and barriers to their achievement within the Health Primary Attention, self- reported level of knowledge,
pedagogical concepts and report of a significant experience of health educations collective practices, as
well as factors that are associated with the accession of the collective community health education.
Results: A low percentage (28%) of Family Health Teams professionals who reported having adequate
knowledge in health education was
observed. Health education collective practices, mostly, are
performed in a reproductive way or as a continuity of existing groups (35%), in 23,3% of the answers
there was mentioning to the use of books on group working techniques and 21,4% reported lack of
reference and the use of only their insight to perform education health. The Paulo Freire Method was
mentioned in only 4% of the answers. Terms and expressions reported by the participants as descriptive
in health education such as affectionateness, behavior and communication through expressions like
"feeling", "ethics" and "know how to listen" presented different aspects to the educating performance.
Predominance was observed on the assumptions and on the frequency of the health education collective
practices realization, strongly limited by the Health Ministry program approaches to the Health Primary
Attention as well as to groups targeted for people with diabetes mellitus and arterial hypertension. In
smaller numbers, other initiatives in a less informative way were identified such as living groups and
handicrafts groups, which presented signs of changes in the health education developed at the Family
Health Teams, which is attempting to be more active, and presenting approaches in other dimensions
like tenderness and commitment. Reports on educative processes to strengthen social control were not
reported. The difficulties reported by the participants of the study came together with a non-recognition of
the collective educative practices as a central activity to Health Attention
by the management,
professionals and the community as well. Health education development was described by means of its
own potential to raise empowerment, support experiences exchange and better entailment and access to
health. Conclusion: A necessity to create a policy on health education in the city was noticed, due to its
importance for the Health Primary Attention programs and actions, as well as bigger investments in the
formation and permanent education in the health education area. Investigative initiatives on the other
professional categories working in the Health Primary Attention were suggested and also on the ones
which were not included in this investigation.
Key words: Primary Health Care, Family Health, Health Promotion, Health Education.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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TAVARES, Tatiana Silva. A continuidade do cuidado às crianças com condições crônicas egressas
de terapia intensiva neonatal: a perspectiva das famílias. 2012 . p. 188. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Duarte, Elysângela Dittz
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a continuidade do cuidado às crianças com condições
crônicas, egressas da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital filantrópico de Minas
Gerais, para o atendimento de suas necessidades de cuidado. Utilizou-se a metodologia qualitativa, com
a orientação teórico-metodológica da dialética. O cenário foi composto pelos domicílios de 14 crianças
com condições crônicas e suas famílias, localizados nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Nova
Lima, Ribeirão das Neves, Ibirité e Sabará, em Minas Gerais. Os sujeitos foram 14 mães de crianças com
condições crônicas. O critério de inclusão foi ser o familiar responsável pelo cuidado de criança com
condição crônica. Para a definição da condição crônica, foram considerados critérios baseados em suas
consequências na vida da criança. As crianças apresentavam idade corrigida média de um ano e seis
meses no momento da coleta de dados. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com
roteiro semiestruturado e aplicação do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade. Os dados das
entrevistas foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática. Os resultados do
inventário foram analisados por meio da obtenção dos escores normativos, de acordo com o proposto no
Manual da versão brasileira adaptada. Da análise, emergiram as categorias empíricas: "Trajetória da
gravidez à internação em UTIN", "Condição crônica na infância: limites e perspectivas", "O cuidado da
criança com condição crônica no domicílio" e "A criança com condição crônica na rede de Serviços". A
análise dos dados, na primeira categoria, evidenciou intercorrências na gravidez e no parto e a
insatisfação das mães com a assistência prestada. Foi possível apreender aspectos que facilitaram a
vivência da mãe durante a internação do filho em unidade neonatal, como a possibilidade de
permanência, a relação de cuidado estabelecida com os profissionais e a informação sobre o estado de
saúde do filho. Na segunda categoria, foi revelado que a notícia sobre a condição crônica do filho causou
choque inicialmente, com progressivo enfrentamento e posterior aceitação. Evidenciou-se a importância
de os profissionais de saúde considerarem a necessidade da mãe identificar causas e receber
explicações sobre a condição de saúde da criança. Embora reconheçam os limites impostos pela
condição crônica na vida do filho, as mães valorizam a evolução da criança, demonstrando uma postura
otimista e perseverante.Na terceira categoria, foi possível perceber que os cuidados realizados no
domicílio são variados e complexos, sendo que a dificuldade maior para realizá-los foi no período de
transição após a alta hospitalar. Revelou-se que a mãe organiza sua vida em torno do cuidado do filho
com condição crônica e que o apoio social de familiares e amigos é fundamental. Na quarta categoria,
evidenciou-se uma diversidade de Serviços e profissionais de saúde no acompanhamento da criança,
sendo que o acesso aos Serviços é desencadeado, tanto pelo encaminhamento dos profissionais quanto
pela busca das mães. Foi possível identificar a rede de Serviços para o atendimento das necessidades
dessas crianças; porém, em geral, esta se apresenta desarticulada. Foram verificados aspectos
favorecedores da continuidade do cuidado, como o vínculo com os profissionais e a comunicação de
informações sobre a criança; entretanto, a ocorrência desses aspectos é pontual. A agudização do
quadro crônico dessas crianças está relacionada principalmente aos problemas respiratórios,
demonstrando a importância de programas para prevenção e controle. Foi possível apreender a
necessária articulação entre os diferentes setores, como assistência social, educação, esportes e lazer.
Conclui-se que a continuidade do cuidado às crianças com condições crônicas requer maior integração e
coordenação dos serviços da rede e o desenvolvimento de estratégias para viabilizar a comunicação
entre os diversos profissionais, de forma a possibilitar a articulação dos saberes necessários à
integralidade do cuidado. A mãe é a pessoa constante no cuidado dessas crianças sendo importante
garantir seu empoderamento para o cuidado.
Palavras-chave: Continuidade da assistência ao paciente, Crianças com deficiência, Doença crônica,
Enfermagem pediátrica, Recém-nascido, Unidades de terapia intensiva neonatal.
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Abstract: The present study aimed to analyze the continuity of care for children with chronic conditions
discharged from the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of a philanthropic hospital in the Brazilian state
of Minas Gerais to have their care needs attended to. This is a qualitative research with a dialectical
approach. The scenario comprised 14 households located in the Minas Gerais municipalities of Belo
Horizonte, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Ibirité, and Sabará. The subjects were the mothers
of 14 infants with chronic conditions. The inclusion criteria were that a child’s relative should be the
responsible for their care. For the definition of chronic condition were considered criteria based on their
consequences on children's life. The kids were mean corrected age of one year and six months at the time
of data collection. Data were collected through individual semi-structured interviews and application of
Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Interview data were analyzed using technique of Thematic
Content Analysis. The results of the inventory were analyzed by normative scores, according to the
adapted Brazilian version of the manual. The following empirical categories emerged: “Trajectory of
pregnancy to hospitalization in NICU”, “Chronic condition in childhood: limits and prospects”, “Domiciliary
care for children with a chronic condition” and “The child with a chronic condition in the health care
service”. Data analysis of the first category revealed the complications in pregnancy and labour, and the
mothers’ dissatisfaction with ante-natal and labour care. Aspects that facilitated the mothers’ experience
were the possibility of staying in the hospital, the relationship established with the health professionals,
and the information provided about the child’s health. The second category revealed that the shock on
being informed about the child’s chronic condition was gradually overcome and followed by acceptance.
Health professionals should consider the mothers’ needs to identify causes and receive explanations
about the infant’s health condition. Although aware of the limitations inflicted by the chronic condition, the
mothers recognized the
child’s progress and demonstrated perseverance and optimism. The third
category revealed that home care is complex and diverse and that the period after hospital discharge
was the most difficult. It revealed that the mother organized her life around the infant’s care and that the
support of family and friends was essential. The fourth category evidenced the diversity of services and
healthcare professionals needed to monitor the child. The access to those services was prompted by the
health professionals’ referral or the mothers’ demand. Although it was possible to identify the network of
services able to care for those children’s needs, such services were uncoordinated. The occurrence of
aspects that facilitate the continuity of care, such as, the relationship with the health professionals, and
the information provided about the child’s health was however, irregular. The exacerbation of these
children’s chronic condition was associated, mainly, to respiratory problems which demonstrate the
importance of prevention and control programs. The study highlighted the importance of coordination
between areas, such as social assistance, education, sports and leisure. It concludes that continuity of
care for children with chronic conditions requires better integration and coordination of health services as
well as the development of strategies to enable the communication between health professionals. Such
strategy would enable the articulation of knowledge needed to the implementation of a comprehensive
care. It is important to guarantee the mothers’ empowerment since they are.
Key words: Chronic Disease, Intensive Care Units Neonatal, Infant Newborn.
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óleos e gorduras. 2012 . p. 164. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Lopes, Aline Cristine Souza
Resumo: Introdução: Pesquisas apontam para o aumento do teor de gorduras totais e saturadas na
dieta, suscitando a necessidade de intervenções nutricionais efetivas que facilitem
mudanças de
comportamentos, como aquelas pautadas no Modelo Tranteórico (MT)
para consumo de óleos e
gorduras. Entretanto, não há relatos de iniciativas nesse sentido no Brasil. Objetivo: Analisar a evolução
dos estágios de mudança (EM) e do estado nutricional mediante intervenção baseada no MT para
consumo de óleos e gorduras em
mulheres de Serviço Público de Promoção da Saúde de Belo
Horizonte-MG. Métodos: Realizou-se ensaio controlado e randomizado, sendo o grupo controle (GC,
n=38) indivíduos que participaram de intervenções rotineiras do local do estudo, incluindo prática de
exercícios físicos e educação alimentar e nutricional em grupo e/ou individual. Já o grupo intervenção
(GI, n=59), além dessas intervenções, participaram de 10 oficinas específicas, segundo a classificação
dos EM para consumo de óleos e gorduras alocados nos grupos pré-ação e ação. Realizaram-se os
testes estatísticos: Qui- quadrado, Exato de Fisher, t de Student simples e Mann-Whitney para
comparações intergrupos; e McNemar, t de Student pareado, Wilcoxon para as intragrupos (p < 0,05).
Ademais, realizou-se regressão linear múltipla visando verificar os fatores relacionados à redução de
peso. Resultados: Dos 97 indivíduos que iniciaram o estudo, 77 (79,4%) completaram, sendo excluídos
os homens (n=6) visando a homogeneidade da amostra, totalizando 71 indivíduos (GI=40, CG=31).
Comparado aos que se mantiveram, aqueles que abandonaram o estudo eram mais jovens e relataram
maior prevalência de
tratamento psiquiátrico. Na linha de base, o GC e o GI apresentaram
características semelhantes, diferenciando-se apenas para o consumo de colesterol. Em relação aos
EM para consumo de óleos e gorduras, a maior parte das mulheres foi alocada no grupo ação (GC:
54,8%; GI: 50,0%). Após a intervenção, participantes do GI apresentaram melhora
na percepção
corporal, redução de peso e Índice de Massa Corporal (IMC), e diminuição do consumo de calorias e de
alimentos ricos em gorduras. Quando as participantes foram avaliadas segundo a reclassificação em
pseudomanutenção (PM) e ação não-refletiva, verificou-se apenas elevada prevalência de PM (46,5%).
Após a intervenção, mulheres em PM, em comparação às demais integrantes do GI, apresentaram
progressão dos EM, redução do consumo de calorias, peso e IMC. Foram associados à redução de
peso, verificada no GI: renda familiar per capita (ß1=0,349, p=0,021), consumo de proteínas (ß2=-0,443,
p=0,004), ingestão adequada de lipídeos (ß3=0,317, p=0,024) e hábito de retirar a gordura aparente das
carnes e pele do frango (ß4=0,298, p=0,038). Conclusão: A participação em intervenção nutricional
pautada no MT promoveu redução do consumo de calorias e alimentos ricos em gorduras, de peso e
IMC, bem como a melhora da percepção corporal. Dentre as participantes do GI, aquelas em PM
apresentaram mudanças mais positivas, com destaque para a progressão nos EM. Esses resultados
denotam a importância deste estudo pioneiro no Brasil,
ratificando a necessidade de se realizar
intervenções nutricionais voltadas para a
promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, com
enfoque na redução da ingestão de óleos e gorduras.
Palavras-chave: Comportamento alimentar, Consumo de alimentos, Estudos de intervenção, Modelos
teóricos, Obesidade.

Abstract: Introduction: Surveys indicate an increase in the levels of total and saturated fats in the diet,
indicating the need for effective nutrition interventions that facilitate behavior change, such as those
based on Transtheoretical Model (TM) for consumption of oils and fats. However, there are no reports of
this kind of initiatives in Brazil. Objective: To analyze the evolution of stages of change (SOC) and
nutritional status through nutritional intervention based on Transtheoretical Model for consumption of oils
and fats in women of a Health Promotion Service of Belo Horizonte. Methods: This was a randomized
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controlled trial. The control group (CG, n=38) was composed of women who participated in routine
interventions of the study site, including regular physical exercise and individual or collective nutritional
intervention. The intervention group (IG, n=59), besides these interventions, participated in 10 specific
workshops according to the classification of SOC for consumption of oils and fats (pre-action and action).
The following tests were used: chi-square, Fisher exact, simple Student t and Mann- Whitney for
intergroups; and McNemar, paired Student t, Wilcoxon for intragroups (p < 0.05). In addition, it was
performed multiple linear regression in order to verify the factors associated with weight reduction.
Results: Among the 97 subjects who initiated the study, 77 (79.4%) completed it. Men (n=6) were
excluded in order to sample homogeneity, totaling 71 individuals (IG=40, CG=31). Those who drop out
the study were younger and reported a higher prevalence of psychiatric treatment. At baseline, CG and
IG had similar characteristics, differing only for the consumption of cholesterol.
Most women were
classified in the action group (CG: 54,8%; IG: 50,0%). After the intervention, the participants of IG
improved their body perception, reduced weight and
Body Mass Index (BMI), and decreased
consumption of calories and foods high in fats. When the participants were evaluated according to the
reclassification in pseudo- maintenance (PM) and non-reflective action, there was only a high prevalence
of PM (46.5%). After the intervention, women in PM, compared to other members of the IG, showed
progression in the SOC and reduced consumption of calories, weight and BMI. The decrease of body
weight observed in the IG was associated with income (ß1=0.349, p=0.021), protein intake (ß =-0.443,
p=0.004), adequate intake of lipids (ß3=0.317, p=0.024) and habit of removing fat from meat and skin
apparent chicken (ß4=0.298, p=0.038). Conclusion: The nutritional intervention based on TM promoted a
reduction
in the consumption of calories and foods high in fat, weight and BMI, as well as an
improvement of body perception. Among the participants of the IG, those in PM showed more positive
changes, highlighting the progression in SOC. The findings indicate the importance of this pioneering
study in Brazil, confirming the need to develop nutritional interventions aiming to promote healthier eating
habits, with a focus on reducing intake of oils and fats.
Key words: Food Consumption, Models, Theoretical, Feeding Behavior, Intervention Studies.
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HAMZE, Fernanda Luiza. Influência das intervenções assistenciais sobre a continuidade do sono
depacientes em centro de terapia intensiva. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e em Enfermagem
Orientador: Chianca, Tânia Couto Machado
Resumo: O sono é fundamental para o descanso, o bem-estar e para a preservação da homeostase e
equilíbrio de diferentes sistemas orgânicos do indivíduo. Pacientes internados em Centro de Tratamento
Intensivo podem apresentar alterações nos diferentes sistemas corporais, dentre as quais se destacam
as relacionadas ao sono. A obtenção da melhor qualidade possível do sono é importante para a
recuperação e promoção da saúde dos indivíduos. A privação do sono, as alterações no ciclo sonovigília e os despertares frequentes são comuns em pacientes internados no Centro de Tratamento
Intensivo e têm sido objeto de pesquisa na área da saúde. O objetivo deste estudo foi identificar as
intervenções assistenciais prestadas pela equipe de saúde e sua influência sobre a continuidade do
sono dos pacientes internados em Centro de Tratamento Intensivo. Trata-se de estudo descritivo, cuja
amostra foi composta por 12 pacientes para os quais o diagnóstico de enfermagem “padrão do sono
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prejudicado” foi identificado. A coleta de dados foi realizada no período de junho a novembro de 2011,
utilizando técnica de filmagem para visualização das intervenções assistenciais realizadas pela equipe
de saúde em um período de 24 horas. As interrupções do sono foram
mensuradas através dos
despertares pelo equipamento actígrafo. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados. Foram
identificadas 529 intervenções assistenciais, agrupadas em 28 diferentes tipos de intervenções, média
de 44,1 intervenções/paciente/dia. As intervenções assistenciais mais frequentes foram: mensuração de
sinais vitais (109-20,6%), avaliação dos
pacientes (90–17,0%), administração de medicação (84–
15,9%), administração de alimentação oral (72–13,6%) e mensuração de glicemia capilar (41–7,8%). A
distribuição das intervenções assistenciais ao longo das 24 horas não seguiu
padrão regular e
apresentou picos de realização às 10 horas e às 22 horas. Foram realizadas 1,8 intervenções/hora em
cada paciente. Em apenas cinco pacientes foram observados intervalos de 120 minutos ininterruptos
sem realização de intervenção. Entre as 529 intervenções assistenciais realizadas, 21(4,0%) causaram
alterações no sono dos pacientes, sendo as mais frequentes: administração de medicação (4–19,9%),
administração de alimentação oral (3–14,3%), avaliação dos pacientes (2–9,4%), banho (2– 9,4%),
coleta de sangue (2–9,4%) e mensuração de sinais vitais (2–9,4%).
Conclui-se que intervenções
assistenciais realizadas pela equipe de saúde podem prejudicar o sono de pacientes internados no
Centro de Tratamento
Intensivo, o que aponta para a necessidade de padronizar os cuidados,
diferenciando-os de acordo com o grau de gravidade de cada paciente com uma disposição para a
diversificação de horários na sua implementação.
Palavras-chave: Enfermagem, Sono, Unidade de terapia intensiva.

Abstract: Sleep is fundamental for rest, wellbeing, and for the preservation of
homeostasis and
equilibrium of different organ systems of the individual. Patients admitted to the Intensive Care Unit may
present alterations in different body systems, among which those related to sleep stand out. Obtaining
the best possible quality of sleep is important for the recuperation and health promotion of individuals.
Sleep deprivation, changes in sleep-wake cycle and
frequent awakenings are common in patients
hospitalized in the Intensive Care Unit and have been the object of research in the health area. The aim
of this study was to identify interventions care provided by the health team and its influence on sleep
continuity of patients admitted to the Intensive Care Unit.This was a descriptive study, with a sample
consisting of 12 patients for whom the nursing diagnosis "disturbed sleep pattern" was identified. Data
collection was conducted from June to November 2011, using a filming technique for visualization of
care interventions performed by the health team during a period of 24 hours. The alterations in sleep
patterns were measured by awakenings
through the means of actigraphy equipment. We used
descriptive statistics for data analysis. There were 529 care interventions identified, grouped into 28
different types of interventions, with an average of 44.1 interventions / patient / day. The most frequent
interventions were: measurement of vital signs (109 - 20.6%), assessment of patients (90 - 17.0%),
medication administration (84 - 15.9%), administration of oral feeding (72 - 13.6%) and blood glucose
measurement (41 - 7.8%). The distribution of care interventions over the 24 hours did not follow a regular
pattern and showed peak occurrences at 10:00 and 22:00 hours. There were 1.8 interventions / hour
performed for each
patient. In only five patients were there intervals of 120 uninterrupted minutes
observed without the performance of an intervention. Among the 529 care interventions performed, 21
(4.0%) caused alterations in patients' sleep, the most common being: medication administration (4 19.9%), administration of oral feeding (3 - 14.3%), patient assessments (2 - 9.4%), bath (2 - 9.4%), blood
sampling (2 - 9.4%) and measurement of vital signs (2 - 9.4%). It is concluded that care interventions
performed by the health team can disrupt the sleep of patients admitted to the Intensive Care Unit, which
points to the need to standardize care, differentiating them according to the severity of each patient with
a willingness to diversify their implementation schedules.
Keywords: Sleep, Nursing, Intensive Care Unit.
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TIBÃES, Hanna Beatriz Bacelar. Acidentes de trabalho com exposição à material biológico e
contaminação por Hepatites virais B e C em uma capital brasileira. 2012 . p. 132. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e Gestão de serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Rocha, Adelaide De Mattia
Resumo: O acidente de trabalho por exposição a material biológico expõe os trabalhadores ao risco de
contaminação por doenças infecciosas, podendo causar incapacidades temporárias e/ou permanentes
com acometimentos de ordem física e/ou mental, tornando-se preocupação constante para insituições e
trabalhadores.O objetivo deste trabalho foi analisar os acidentes de trabalho por exposição a material
biológico que resultaram em contaminação por vírus das hepatites “B” e “C”, em uma capital brasileira,
analisar a distribuição dos acidentes de trabalho em relação tipo de acidente, natureza da lesão, local de
trabalho, notificação do
acidente, a situação vacinal para hepatite B, a atividade laboral, material
biológico envolvido,
classificação etiológica e evolução do caso e verificar fatores associados aos
acidentes de trabalho por exposição a material biológico com contaminação por hepatites virais “B” e “C”
Optou-se por pesquisa epidemiológica com delineamento transversal. Os dados foram coletados no
banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) por meio das Fichas de
“Investigação Acidente de Trabalho com Exposição à [sic] Material Biológico e Hepatites Virais”, do
período de 2007 a junho de 2011. Na análise descritiva dos dados, realizou-se na distribuição de
frequências e percentuais para as variáveis ocupação, sexo, notificação do acidente via CAT, situação
vacinal para hepatite B, escolaridade,
classificação etiológica e evolução do caso e a inferência
estatística com teste T-Student e Anova. Participantes da pesquisa foram distribuídos em categorias
profissionais, sendo
24,44% de técnicos em enfermagem, 64,44% dos profissionais eram do sexo
feminino, com idade média de 39 anos. O vínculo de trabalho, 28,88% dos trabalhadores apresentavam
carteira assinada. Na notificação do acidente 75,55% dos profissionais não preencheram a CAT. A
instituição hospitalar apresentou maior frequência com 92,85%, local onde mais ocorreu exposição
ocupacional ao fluido biológico. Quanto ao agente, 35,71% foram causados por agulha sem lúmen em
circunstância da administração de medicação endovenosa e subcutânea. O sangue foi presente em
64,29% das exposições e 57,14% dos casos na exposição percutânea. Na distribuição da ocupação e
hepatites virais “B” e “C”, a maior prevalência desses vírus foi na categoria “ignorado”, com 57,78%,
bem como para a
imunização para hepatite “B” com 42,22% dos casos ignorados. O período de
incubação, 93,33% casos foi menor ou igual a 180 dias, devido exposição a mais de seis meses com
60% das ocorrências, e destas 57,78% evoluíram para hepatite crônica. No teste T- Student não houve
significância estatística entre a idade e o sexo, e para o Anova entre as variáveis idade, sexo, situação
vacinal, escolaridade e ocupação. Foi estatísticamente significante entre idade e CAT com p=0,004. As
características e as condições locais de trabalho da equipe de enfermagem favoreceram a exposição ao
risco, sendo passível de prevenção por meio da sensibilização do trabalhador quanto à exposição ao
risco biológico, utilização de EPI e práticas educativas para minimização do risco biológico.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Exposição ocupacional, Hepatite b, Hepatite c, Saúde do
trabalhador.
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Abstract: The work accident for exhibition to biological material exposes the workers to the risk of
contamination for infectious diseases, could cause incapacities temporary permanent e/ou with
acometimentos of order physical mental e/ou, becoming constant concern for insituições and
trabalhadores.O objective of this work was to analyze the work accidents for exhibition to biological
material that they resulted in contamination for virus of the hepatitis " B " and " C ", in a Brazilian capital,
to analyze the distribution of the work accidents in relationship accident type, nature of the lesion, work
place, notification of the accident, the situation vacinal for hepatitis B, the activity laboral, involved
biological material, classification etiológica and evolution of the case and to verify factors associated to
the work accidents for exhibition to biological material with contamination for hepatitis turns " B " and " C
" she Opted for epidemic research with traverse delineamento. The data were collected in the database
of the System of Information of Offences of Notification (SINAN) through the Records of " Investigation it
Alters of Work with Exhibition to the [sic] Biological Material and Hepatitis Turn ", of the period of 2007 to
June of 2011. In the descriptive analysis of the data, he/she took place in the distribution of frequencies
and percentile for the variables occupation, sex, notification of the accident through CAT, situation
vacinal for hepatitis B, education, classification etiológica and evolution of the case and the statistical
inference with test T-Student and Anova. Participants of the research were distributed in professional
categories, being 24,44% of technicians in enfermagem, 64,44% of the
professionals were of the
feminine sex, with medium age 39 years old. The work entail, 28,88% of the workers presented signed
wallet. In the notification of the professionals' accident 75,55% they didn't fill out CAT. The institution
hospitalar presented larger frequency with 92,85%, place where more happened occupational exhibition
to the biological fluid. With relationship to the agent, 35,71% were caused by needle without lúmen in
circumstance of the administration of medication endovenosa and subcutaneous. The blood was present
in 64,29% of the exhibitions and 57,14% of the cases in the exhibition percutânea. In the distribution of
the occupation and hepatitis you turn " B " and " C ", the largest prevalência of those viruses was in the
category " ignored ", with 57,78%, as well as for the immunization for hepatitis " B " with 42,22% of the
unknown cases. The incubation period, 93,33% cases were smaller or equal to 180 days, due exhibition
the more than six months with 60% of the occurrences, and of these 57,78% they developed for chronic
hepatitis. In the test T - Student there was not statistical significância between the age and the sex, and
for Anova among the variables age, sex, situation vacinal, education and occupation. It was significant
estatísticamente between age and CAT with p=0,004. The characteristics and the local conditions of
work of the enfermagem team favored the exhibition to the risk, being susceptible to prevention through
the worker's sensibilização with relationship to the exhibition to the biological risk, use of EPI and
educational practices for minimização of the biological risk.
Key words: Accidents, Hepatitis B, Hepatitis C, Occupational Health, Occupational Exposure.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17914
SIQUEIRA, Vanessa de Oliveira. Desenvolvimento de Oficinas de Educação Alimentar e Nutricional
Pautadas no Modelo Transteórico para Consumo de Óleos e Gorduras. 2012 . p. 147. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Intervenções em Nutrição
Orientador: Cardoso, Clareci Silva
Resumo: Considerando-se o crescente aumento das doenças crônicas, a Educação Alimentar e
Nutricional (EAN) constitui uma importante estratégia de promoção da saúde, embora as intervenções
nutricionais atualmente empregadas sejam pouco efetivas. Considera-se que
melhores resultados
seriam obtidos considerando o comportamento alimentar, com o uso do Modelo Transteórico. Neste
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sentido, esse trabalho propõe o desenvolvimento de oficinas de
EAN, pautadas nos estágios de
mudança de comportamento para consumo de óleos e gorduras, com usuários de Serviço Público de
Promoção da Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais. As oficinas foram aplicadas em amostra aleatória
simples de indivíduos com idade igual ou superior a 20 anos, que participaram da validação do algoritmo
para consumo de óleos e gorduras em pesquisa prévia realizada na Academia da Cidade, serviço de
promoção da saúde. As oficinas foram desenvolvidas por nutricionista e psicóloga, de acordo com os
estágios de mudança: pré-ação (pré-contemplação, contemplação e decisão)
e ação (ação e
manutenção), totalizando-se vinte encontros, com duração de uma hora e quinze minutos, sendo dez
encontros para cada grupo. Ao grupo de indivíduos em pré-ação (GPA), no qual predominam processos
de mudanças cognitivos, focou-se o aumento de consciência com temas relacionados à cidadania e
saúde, apoio familiar, custo-benefício de uma alimentação saudável e percepção da autoimagem. Ao
grupo de indivíduos em ação
(GA), que predominam processos comportamentais, destacou-se a,
administração de
contingências e percepção dos estímulos causadores de recaídas, mediante
ampliação do conceito de saúde, custo-benefício da alimentação saudável e oficinas culinárias. Efetuouse a descrição dos dados sociodemográficos, consumo de alimentos ricos em óleos e gorduras e
antropometria, bem como os testes estatísticos de Qui quadrado, t de Student e Mann- Whitney. Para a
análise das oficinas, utilizou-se o protocolo de observação e controle de presença. Participaram 59
usuários, 30 pertencentes ao GPA e 29 ao GA, com predomínio de mulheres (91,5%) e de mediana de
renda inferior ao salário mínimo. A prevalência de excesso de peso foi elevada (adultos: 78,9% e idosos:
66,7%), bem como o consumo de
óleos e alimentos gordurosos, com destaque para a ingestão
inadequada de óleos (90,9%) e o consumo de leite do tipo integral (67,2%). No GPA não foi observada
participação direta de familiares na oficina. Quanto à imagem corporal, aparentemente, a tensão gerada
pela
conciliação entre as opiniões próprias e alheias sobre a forma corporal ideal favoreceu uma
percepção deturpada do corpo. Os indivíduos do GA demonstraram possuir maior conhecimento sobre o
conceito de saúde e seus determinantes sociais. As oficinas
englobaram escolhas alimentares no
momento da compra, visando fortalecer a leitura de rótulos, custo real do alimento saudável e a prática
de compra. A abordagem da alimentação e ansiedade demandou maior profundidade teórica, porém
mostrou-se insuficiente para aplicações práticas; nessa perspectiva, a Oficina dos Sabores apontou o
preenchimento de tal lacuna. Conclui-se que, o programa de oficinas utilizado permitiu confrontar os
hábitos
alimentares com os estágios de mudança de comportamento, revelando a importância de
intervenções interdisciplinares que considerem o sujeito como ser multideterminado no
âmbito da
Atenção Primária à Saúde.
Palavras-chave: Comportamento alimentar, Educação alimentar e nutricional, Estudos de intervenção,
Hábitos alimentares.

Abstract: By noticing a raise in chronic diseases, the food and nutrition education (FNE) becomes an
important strategy in the health promotion, although nutritional interventions currently applied are not
much effective. Better results would be acquired considering the eating behavior, with the application of
Transtheoretical Model. This work proposes FNE workshops, based on stages of behavior change for
consumption of oils and fats, with users of Public Health Promotion Service of Belo Horizonte, Minas
Gerais. The workshops were developed by nutritionist and psychologist, according to the stages of
change: preaction (precontemplation,
contemplation, and preparation) and action (action and
maintenance), adding up twenty meetings, lasting one hour and fifteen minutes, ten meetings for each
group. To the preaction group (PAG), in which predominate cognitive change processes, it was focused
the conscience increasing with themes related to citizenship and health, relative support, benefit- cost in
a healthy feeding, and the self-image perception. To the action group (AG), that prevail behavioral
processes, it was emphasized the amplifying of health concept, benefit- cost in a healthy feeding,
contingency administration, and perception of stimuli that provoke relapses. The workshops were applied
in simple random sample for individuals aged 20 years or more, who participated in validation of the
algorithm for consumption of oils and fats, as prior research performed in Academia da Cidade, health
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promotion service. It was effectuated a data description of socio-demographic, consumption of rich foods
in oils and fats, and anthropometry, such as statistical tests of chi-squared, Student's t and MannWhitney. By analyzing the workshops, it was used the protocol of observation and presence control. As
result, 59 individuals participated in the research, being 30 individuals from PAG and 29 individuals from
AG, with a predominance of women (91.5%) and a median below the minimum wage in force. The
prevalence of weight excess was high (adults: 78.9% and old people: 66.7%), such as the consumption
of oils, and fatty foods, with emphasis on inadequate intake of oils (90.9%) and the consumption of whole
milk (67.2%). As evidence, in PAG, it’s not watched a direct participation of relatives in the workshop. In
the case of the bodily image, apparently, tensions provoked by the conciliation among own opinions and
of others about the ideal bodily shape favored a distorted perception of body. Individuals from AG
demonstrated more knowledge about health and their social determinants. Workshops included eating
choices at the moment of purchase, by aiming fortify the reading of labels, real costs of the healthy food,
and the practice of purchase. Approach to the feeding and anxiety required more theoretical depth, but it
showed itself insufficient for practical applications; in this perspective, Flavors Workshop pointed at the
filling that gap. It’s concluded, therefore, that the used workshop program allowed confronting eating
habits with the stages of behavior change, revealing the importance of interdisciplinary interventions that
consider the subject as a multi-determinate being in the scope of Atenção Primária à Saúde (Primary
Attention to Health).
Key words: Intervention Studies, Food Habits, Feeding Behavior, Food and Nutrition Education.
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Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Rezende, Edna Maria
Resumo: As infecções decorrentes de cirúrgicas limpas são importantes por sua morbidade,
mortalidade e como marcador de qualidade da assistência. O interesse na identificação de fatores de
risco para infecções em pacientes cirúrgicos tem aumentado entre profissionais de saúde. Estudos
nesse sentido tornam-se cada vez mais necessários, uma vez que as infecções cirúrgicas aumentam o
período de hospitalização, os custos da assistência e o sofrimento do paciente. Cirurgias de correção
de fraturas de fêmur são frequentes entre os procedimentos cirúrgicos. O objetivo deste trabalho foi
estudar os aspectos epidemiológicos da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias
limpas para correção de fraturas de fêmur.Estudo tipo coorte histórica, identificou os fatores de risco
para infecção de sítio cirúrgico (ISC) em pacientes submetidos a cirurgias limpas para correção de
fraturas de fêmur em um hospital de grande porte de Belo Horizonte. A coleta dos dados foi feita nos
registros dos prontuários eletrônicos no período de julho de 2007 a julho de 2009. Foram coletados
dados referentes às características dos pacientes,
dos procedimentos cirúrgicos e das infecções
cirúrgicas. Os fatores de risco para infecção foram identificados por meio de testes estatísticos de
hipóteses bilaterais, considerando nível de significância de 5%. As variáveis contínuas foram avaliadas
por teste t de student. As variáveis categóricas foram analisadas por meio de teste de qui-quadrado ou
exato de Fisher, quando necessário. Para cada fator sob análise, foi obtida uma estimativa pontual e por
intervalos de confiança de 95% para o risco relativo. Na última etapa do trabalho, foi realizada uma
análise multivariada (regressão logística). Foram incluídos neste estudo 432 pacientes submetidos a
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cirurgias limpas de correção de fratura de fêmur. A taxa de incidência de ISC foi 4,9% e os fatores de
risco identificados foram a presença de acidente vascular cerebral (razão das chances - OR = 5,0) e
período de internação até a cirurgia acima de quatro dias (OR = 3,3). Comparou-se também o risco de
ISC por cirurgião. O prolongamento do tempo de internação dos pacientes e aumento do risco de
mortalidade foram as complicações das ISC constatadas. Para isso serão necessárias medidas que
envolvam a equipe multiprofissional na avaliação das condições clínicas dos pacientes, redução do
tempo de internação até a cirurgia e prevenção das complicações decorrentes das infecções.
Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia, Estudos de coortes, Fatores de risco, Fraturas do fêmur, Infecção
da Ferida Operatória/Complicações.

Abstract: Infections resulting from surgical clean is important for its morbidity, mortality, and as a marker
of quality of care. The interest in identifying risk factors for infections in surgical patients has increased
among health professionals. Studies accordingly become increasingly necessary, since the surgical
infections increase the length of hospitalization, cost of care and suffering of the patient. Surgery for
correction of femoral fractures are frequent among surgical procedures. The objective of this work was
to study the epidemiology of surgical site infection in patients undergoing clean
surgery to correct
fractures fêmur. Estudo historical cohort, identified the risk factors for surgical site infection (SSI) in
patients undergoing surgery clean to fix fractures of the femur in a large hospital in Belo Horizonte. Data
collection was made in the records of electronic medical records from July 2007 to July 2009. We
collected data on patient characteristics, surgical procedures and surgical infections. Risk factors for
infection were identified through statistical hypothesis testing bilateral level of
significance of 5%.
Continuous variables were evaluated by Student's t test. Categorical variables were analyzed using chisquare or Fisher's exact test when necessary. For each factor under study, we obtained a point estimate
and confidence intervals of 95% for the relative risk. In the last stage of this work, we performed a
multivariate analysis (logistic regression). The study included 432 patients who underwent correction
clean fracture of the femur. The incidence rate of SSI was 4.9% and the risk factors identified were the
presence of stroke (odds ratio - OR = 5.0) and hospitalization until surgery over four days (OR = 3,3). We
compared the risk of SSI by a surgeon. The prolongation of hospitalization of patients and increased risk
of death were complications of ISC found. For this action will be required involving the multidisciplinary
team in assessing the clinical conditions of patients, reduced length of hospitalization and surgery and
prevention of complications arising from infections.
Key words: Antibiotic Prophylaxis, Femoral Fractures, Surgical Wound Infection/Complications, Cohort
Studies.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Resumo: Estudo de caso de abordagem qualitativa fundamentada na sociologia compreensiva com o
objetivo de compreender o acesso a medicamentos nos momentos pré, intra e
pós-internação
hospitalar, segundo perspectivas dos usuários e profissionais de saúde de um hospital de ensino. O
cenário de estudo foi um hospital de ensino geral, de grande porte e referência em trauma, urgência e
emergência, localizado na
região norte do município de Belo Horizonte. Os sujeitos foram sete
pacientes, nove
acompanhantes e 14 profissionais de saúde, em um total de 30 participantes,
determinados por saturação de dados. A coleta de dados foi por meio de entrevistas a partir de um
roteiro semiestruturado para cada segmento. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e
organizados em quatro categorias: 1. Dos
remédios que tomo aos que não sei: nas mãos dos
profissionais de saúde;
subdividida em duas subcategorias - A (in)atividade do paciente versus o
tecnicismo profissional e A admissão e alta hospitalar como marcos na transição do cuidado; 2. A
(des)continuidade da farmacoterapia; 3. Informação como estratégia de acesso aos medicamentos; 4.
Acessibilidade possível. Os resultados mostram que os
medicamentos ganham maior ou menor
projeção nos cuidados ao paciente, além de
serem uma das estratégias de atenção à saúde na
hospitalização. Por isso, o
acesso à farmacoterapia se torna heterogêneo, permeado de valores,
relações e subjetividades, provocando sentimentos pautados no entendimento da necessidade do uso
dos medicamentos, do medo da reinternação, da indisponibilidade da farmacoterapia nas Unidades de
Atenção Primária à Saúde e da incapacidade de compra de medicamentos pelo usuário. Apesar de
programas que ofereçam abastecimento de medicamentos, o acesso a estes nos períodos pré e pósinternação se mostra fragilizado, constituindo-se um dos fatores fortalecedores do “caminhar cíclico” do
paciente na rede de cuidados. As barreiras ao acesso referentes à informação se apresentam como um
tema complexo, o que envolve
diferentes processos de trabalhos permeados tanto pela relação
profissional- paciente como pelas interprofissionais. Entretanto, a informação é essencial para garantia
do acesso à farmacoterapia, a fim de se evitarem comprometimentos de abastecimento, prescrição e
disponibilidade dos medicamentos. Preparação da alta com antecedência, implantação de mecanismos
de referenciamento e
reconhecimento das subjetividades dos pacientes são algumas ações que
contribuem para a garantia do acesso aos medicamentos. Conclui-se que a farmacoterapia é construída
a partir das relações e vivências dos atores envolvidos e se revela importante tecnologia para o cuidado
em todos os níveis de atenção à saúde.Case study with qualitative approach based on comprehensive
sociology aiming at understanding the access to medications during pre, intra and post-hospitalization,
according to perspectives from users and health professionals of a teaching hospital.
Palavras-chave: Acesso aos Cuidados de Saúde, Continuidade da assistência ao paciente, Terapia
Farmacológica.

Abstract: The study’s scenario is a large general teaching hospital that is reference in trauma, urgent
care and emergency located at the North of Belo Horizonte. Seven patients, nine companions and 14
health professionals, a total of 30 participants, were the subjects determined by data saturation. Data
was collected through interviews based on a semi-structured script for each segment. The data was
submitted to content analysis and organized in four categories: 1. From the medications that I take to the
ones I don’t know: in the hands of health professionals; subdivided into two subcategories – Patient’s (in)
activity vs. professional tecnicism and Hospital admission and discharge as landmarks to the caring
transition; 2. (Des) continuity of drug therapy; 3. Information as medication’s access strategy; 4. Possible
accessibility. Results show that medications earn greater or lesser projection in the
patient’s care
besides being one of the strategies of health care in hospitalization. Thus, access to drug therapy
becomes heterogeneous and permeated by values, relations and subjectivities provoking feelings based
on the understanding of the need to medication use, fear of re-hospitalization, non-availability of drug
therapy in the Primary Health Care Unities and the user’s inability to buy medication. Despite programs
which offer medication supplies, access to them in the pre and post- hospitalization periods is fragile
constituting one of the factors which strengthen the patient’s ‘cyclical walk’ in the health care net. The
access barriers regarding information present themselves as a complex issue which involves different
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work
processes permeated by both patient-professional relationships and inter- professional ones.
However, information is essential to guarantee access to drug therapy in order to avoid compromising
medication supplies, prescription and availability. Early discharge preparation, referencing mechanisms’
implantation and patient’s subjectivities acknowledgement are some of the activities which contribute to
guarantee medication access. As a conclusion, drug therapy is built from relationships and experiences
lived by the actors involved and reveals itself an important technology to caring in every level of health
care.
Key words: Continuity of Patient Care, Drug Therapy, Health Services Accessibility.
Acesso remoto ao texto integral:
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de enfermagem em reabilitação física motora de pacientes adultos. 2012 . p. 181. Dissertação de
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Chianca, Tânia Couto Machado
Resumo: Utilizar uma linguagem específica contribui para proporcionar uma comunicação eficiente em
todas as áreas do conhecimento. A enfermagem utiliza-se de uma linguagem técnica particular
denominada linguagem de especialidade. A universalização da linguagem pode ser alcançada através
do uso de sistemas de classificação. Porém, desconhece-se a existência de um sistema de classificação
específico para a enfermagem em reabilitação física motora, embora o
Conselho Internacional de
Enfermagem estimule a criação de catálogos CIPE® para as
diferentes áreas da enfermagem. O
objetivo desse estudo foi contribuir com a construção uma linguagem específica em reabilitação física
motora que possa se constituir em um catálogo de referência na CIPE®. Foram pesquisados 1.425
prontuários eletrônicos e identificados termos empregados nos registros de enfermeiros. Os termos
foram submetidos a nove fases para o
desenvolvimento de uma terminologia específica para a
Enfermagem em Reabilitação, sendo elas: extração de termos; exclusão das repetições; normalização
dos termos; exclusão de termos relacionados a procedimentos e a diagnósticos médicos; mapeamento
cruzado; classificação dos termos não constantes na CIPE® 2.0 segundo os sete eixos; elaboração das
definições conceituais dos termos; validação dos termos em relação às definições conceituais e em
relação aos eixos e validação das definições reelaboradas pelo cálculo do Índice de Concordância entre
especialistas, para os termos não constantes na CIPE® 2.0, tanto em relação a um dos sete eixos da
CIPE® quanto em relação às definições. Foram extraídos 827.047 termos que após a exclusão das
repetições, normalização de termos, exclusão dos
termos relacionados a procedimentos e a
diagnósticos médicos e mapeamento cruzado
resultaram em 825 termos, sendo 226 termos não
inseridos e 599 termos inseridos na CIPE® 2.0. Utilizou-se a técnica Delphi no processo de validação
das definições elaboradas para os termos não constantes na CIPE® 2.0 e na alocação dos termos nos
eixos da CIPE®. Utilizou- se uma escala tipo Likert, na qual o participante assinalou o grau de
pertinência da definição. Validou-se o termo que alcançou o Índice de Concordância (I.C.) igual ou
superior a 0,80, tanto em relação à definição quanto em relação ao eixo. A etapa de validação foi
realizada em duas fases, pois o termo que não alcançou o I.C. de 0,80 teve sua definição reelaborada
de acordo com as sugestões enviadas pelos especialistas e o questionário novamente enviado para
validação. Ao final, todos os termos não constantes na CIPE® 2.0 foram validados tanto em relação à
definição quanto em relação ao eixo, sendo 47 termos do eixo foco, 15 termos do eixo julgamento, 102
termos do eixo meios, 31 termos do eixo ação, 3 termos do eixo tempo, 25 termos do eixo localização e
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3 termos do eixo cliente. Assim, esses termos compuseram
um banco de termos de linguagem
específica utilizado por enfermeiros na área de reabilitação física motora no Brasil. Sugere-se que o
Comitê Revisor da CIPE® forneça orientações específicas sobre a inclusão de novos termos a fim de
contribuir com novos estudos na área.
Ressalta-se a necessidade de constantes estudos para o
desenvolvimento da linguagem de
enfermagem por serem fundamentais no ensino, pesquisa e
assistência, contribuindo para o desenvolvimento de uma linguagem universalizada para a enfermagem
e para a autonomia dos enfermeiros, o que reflete em uma assistência de melhor qualidade ao paciente.
Palavras-chave: Classificação, Enfermagem, Reabilitação, Terminologia.

Abstract: Using a specific language contributes to the provision of efficient communication in all areas of
knowledge. Nursing uses a particular language technique called language of the specialty.
The
standardization of language can be achieved through the use of classification systems. However, it is
unknown if a specific classification system exists for physical motor rehabilitation nursing, although the
International Council of Nurses encourages the creation of ICNP® catalogs to different areas of nursing.
The objective of this study was to contribute to the construction of a specific language in physical motor
rehabilitation that would constitute a catalog of reference within ICNP®. We searched electronic medical
records and identified 1,425 terms used in the nursing records. The terms were submitted to nine stages
for the
development of a specific terminology for rehabilitation nursing, as follows: term extraction;
eliminating duplications; standardization of terms; exclusion of terms related to medical diagnoses and
proceedings; cross-mapping; classification of terms not contained in ICNP® 2.0 according to the seven
axes; development of conceptual definitions of terms; validation of the terms in relation to the conceptual
definitions; and, validation of the terms in relation to the axes and validation of the definitions rewritten by
calculating the index of agreement among experts for terms not contained in the ICNP® 2.0, both in
relation to one of the seven axes of the ICNP® and in relation to the definitions. There were 827,047
terms that were extracted after the exclusion of duplicates, the standardization of terms, exclusion of
terms related to medical diagnoses and proceedings and the cross-mapping, resulting in 825 terms:
226 terms that were not included in and 599 terms already existing within the ICNP ® 2.0. We used the
Delphi technique in the validation process of the developed definitions for the terms not contained in the
ICNP® 2.0 and allocation of the terms in the ICNP® axes. We used a Likert-type scale, in which the
participant indicated the degree of relevance of the definition. We validated that the term had reached the
confidence interval (CI) greater than or equal to 0.80, both in relation to the definition as well as in
relation to the axis. The validation step was performed in two phases, when the term did not reach the CI
of 0.80, its definition was reworked in accordance with the suggestions submitted by experts and a
questionnaire was resent for validation. At the end, all terms not contained in the ICNP® 2.0 were
validated in relation to the definition and in relation to the axis, with 47 terms of the focus axis, 15 terms
of the judgment axis, 102 terms of the means axis, 31 terms of the action axis, 3 terms of the time axis,
25 terms of the location axis, and 3 terms of the client axis. Thus, these terms formed a database terms
of specific language used by nurses in the area of physical motor rehabilitation in Brazil. It is suggested
that the Review Committee of the ICNP® provide specific guidelines on the inclusion of new terms in
order to contribute to further studies in the area. It emphasized the need for constant studies for the
development of nursing language to be fundamental in teaching, research and care, contributing to the
development of a language universal to nursing care and nurses' autonomy, which is reflected by the
best quality patient care.
Key words: Classification, Terminology, Nursing, Rehabilitation.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8YAF5J/disserta__o_danyelle_rodrigues_pelegrino_de_souza.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17923
BARBOSA, Thania Aparecida Gomes da Silva. Determinantes da mortalidade infantil em municípios
do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Gazzinelli, Andréa
Resumo: A mortalidade infantil representa importante desafio de saúde pública, de etiologia multifatorial
e com persistentes disparidades entre regiões do Brasil e do mundo. A melhor compreensão de seus
determinantes é fundamental para que sejam identificadas as causas diretas das mortes infantis, bem
como as condições que possam desencadeá-las, acelerando a atuação destinada a modificá-las em
todos os níveis geográficos. Este estudo epidemiológico, observacional, do tipo caso- controle, teve
como objetivo analisar os determinantes da mortalidade infantil nos municípios de Araçuaí, Joaíma,
Jordânia e Novo Cruzeiro, localizados no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Foram considerados
casos, os 36 óbitos infantis ocorridos no ano de 2008. Os controles foram 72 nascidos vivos no mesmo
período,
sorteados aleatoriamente, que não evoluíram para o óbito. Dados demográficos e
socioeconômicos, de antecedentes obstétricos maternos, atenção ao pré-natal e ao parto e condições
biológicas das mães e recém-nascidos foram obtidos utilizando questionário domiciliar para as mães
e/ou responsáveis pelos casos e controles. Os resultados apontaram uma predominância de óbitos no
período neonatal, embora importantes proporções de mortes pós-neonatais tenham sido identificadas.
No modelo multivariado, filhos de mulheres com história prévia de natimorto, assim como crianças que
nasceram prematuras ou com algum tipo de malformação, apresentaram associação significativa com a
mortalidade infantil. Ademais, os recém-nascidos cujas famílias não recebiam auxílio governamental e
residiam em moradias com condições menos favoráveis, avaliadas pela presença de piso de terra batida
ou cimento e sem acesso à água encanada, também apresentaram maior chance de morrer antes de
completarem o primeiro ano de vida. Conclui-se que as causas perinatais constituem determinantes da
mortalidade infantil na população do estudo, mas precárias condições socioeconômicas ainda têm
interferido de maneira significativa na ocorrência dos óbitos infantis e sugerem problemas como carência
social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. O desafio de redução dos óbitos infantis nos
municípios estudados incorpora não somente a necessidade de melhorias no acesso e na qualidade dos
serviços de assistência à saúde materno- infantil, como também a demanda por políticas públicas que
visem à redução das desigualdades socioeconômicas.
Palavras-chave: Estudos de casos e controles, Fatores epidemiológicos, Mortalidade infantil.

Abstract: Infant mortality is an important public health challenge of multifactorial etiology and
with
persistent disparities among regions of Brazil and the world. A better understanding of its determinants is
essential in order to identify the main causes of child deaths, as well as conditions which may trigger
them, accelerating activities aimed to modify them in all geographic levels. This epidemiological,
observational, case-control study, aimed to analyze the determinants on infant mortality in the cities of
Araçuaí, Joaíma, Jordânia and Novo Cruzeiro, located in the Jequitinhonha Valley, Minas Gerais. The 36
infant deaths which occurred in 2008 were the considered cases. The controls were 72 liveborn children
during the same period, randomly selected, which have not evolved to death. Data on demographic and
socioeconomic conditions, maternal obstetric antecedents, maternal and obstetric care to prenatal and
childbirth, biological conditions of mothers and newborns were obtained using a home questionnaire for
mother and/or the ones responsible for cases and controls. The results showed a predominance of
neonatal deaths, although significant
proportions of post-neonatal deaths were identified. In the
multivariate model, the children of women with a history of stillbirth, and also the ones who were born
premature or with some type of malformation, were significantly associated with infant mortality. In
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addition, newborns whose families did not receive government aid and lived in houses with disadvantage,
such as dirt floors or cement floors and without access to piped water, were more likely to die before their
first year of life also. We concluded that perinatal causes are determinants of infant mortality in the study
population, but poor socioeconomic conditions still have interfered significantly in the occurrence of infant
deaths and suggest problems such as social deprivation and poor access to health services. The
challenge of reducing child deaths in the studied cities incorporates the need for improvements in access
and quality of assistance to maternal and child health, as well as the demand for public policies aimed to
at reducing socioeconomic inequalities.
Key words: Case-control studies, Epidemiologic factors, Infant mortality.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS8SVPVU/disserta__o__vers_o_final____14.03.2012.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17925
SILVA, Patrícia Aparecida Barbosa. Fatores associados à qualidade de vida de idosos adscritos no
Distrito Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. 2012 . p. 186. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e Desenvolvimento Humano
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: INTRODUÇÃO: Atualmente o mundo se depara com o envelhecimento global da população.
Com isso surgem desafios relacionados à qualidade de vida dos idosos, devido ao declínio funcional,
doenças crônicas, maior dependência, perda da autonomia e isolamento social. É de fundamental
importância o estudo da qualidade de vida entre os idosos a fim de se conhecer os determinantes do
envelhecimento bem-sucedido. OBJETIVO: Verificar a
associação de fatores sociodemográficos,
econômicos, clínicos e comportamentais com a
qualidade de vida em idosos adscritos no Distrito
Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. METODOLOGIA: Estudo analítico correlacional de
corte transversal, envolvendo uma amostra de 401 idosos com 60 anos ou mais acompanhados nas 20
unidades básicas de saúde do Distrito Sanitário Noroeste, Belo Horizonte. Na coleta de dados, foram
utilizados o instrumento WHOQOL-bref para avaliação da qualidade de vida e um questionário contendo
informações sobre aspectos sociodemográficos, econômicos, clínicos e comportamentais. Os dados
foram inseridos, digitados e analisados utilizando-se o
programa SPSS versão 20.0. Foi realizada
análise de regressão logística condicional stepwise backward para ajuste dos fatores de confusão e
regressão logística multivariada, com
modelos binomiais ditos “zeroinflated”, para avaliação da
probabilidade de associação da qualidade de vida com as variáveis de interesse. Os dados da análise
multivariada final foram
apresentados com os respectivos Odds Ratio (OR) e seus intervalos de
confiança de 95% (IC 95%). Nesta análise, um p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
Também foi construída uma curva ROC para avaliação da capacidade diagnóstica de diferentes pontos
de
corte do QVG obtidos pelo WHOQOL-bref e apontar o melhor valor crítico que prediz QV
boa/satisfeito (grupo G5) ou QV ruim/insatisfeito (grupo G6). RESULTADOS: Os fatores que
se
associaram significativamente com boa percepção de qualidade de vida e satisfação com a saúde foram
PHQ-total < 3, pratica atividade física, tempo de estudo > cinco anos, sexo masculino, renda familiar =
R$1.100,00, andar sem auxílio de acessório, aposentadoria por tempo de serviço, consumo de bebida
alcoólica, domínios do WHOQOL-bref e QVG. Enquanto depressão, diabetes mellitus e aposentadoria
por invalidez mantiveram-se inversamente associadas e independentes ao grupo G5. A análise da curva
ROC indicou o valor crítico 60 como o melhor ponto de corte para avaliação da percepção de qualidade
de vida e satisfação com a saúde. Conclusão: A população estudada apresentou uma percepção de
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qualidade de vida e satisfação com a saúde mediana nos diversos domínios da escala WHOQOL-bref.
Dentre as variáveis mais fortemente associadas à qualidade de vida destacaram-se baixo escore para
diagnóstico de depressão, prática de atividade física e maior nível de escolaridade. A interpretação
diagnóstica da curva ROC permitiu dizer que
para o ponto de corte QVG < 60 obteve ótima
sensibilidade e valor preditivo negativo para rastreamento de idosos com provável QV ruim/insatisfeito
com a saúde. A apropriação das percepções de qualidade de vida do idoso pode ser interpretada de
forma distinta, de acordo com o campo estrutural e multidimensional desse processo. Desenvolver
conceitos da qualidade de vida trazidos pelos idosos e contrapostos com suas percepções de forma
dialógica permite fundamentar as concepções de um novo modelo de cuidado dispensado à terceira
idade.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Qualidade de vida, Saúde do idoso.

Abstract: BACKGROUND: Currently the world is faced with an global aging of the population. With that
arise challenges related to the quality of life for seniors, due to functional decline, chronic diseases,
greater dependency, loss of autonomy and social isolation. It is of fundamental importance the study of
the quality of life among the elderly in order to understand the determinants of the successful aging.
OBJECTIVE: To verify the association of sociodemographic, economic, clinical and behavioral factors
with the quality of life in elderly ascribed in the Northwest Sanitary District of Belo Horizonte, Minas
Gerais. METHODS: Analytical study correlational cross-sectional, involving a sample of 401 elderly with
60 aged or more accompanied in the 20 basic health units of the Northwest Sanitary District, Belo
Horizonte. During data collection, we used the WHOQOL-bref to evaluate of the quality of life and a
questionnaire containing information on sociodemographic, economic, clinical and behavioral aspects.
Data were entered, typed and analyzed using SPSS version 20.0. Analysis was performed stepwise
backward conditional logistic regression to adjust for
confounding factors and multivariate logistic
regression, with models binomial said "zeroinflated" to evaluate of the likelihood of association of the
quality of life with variables of interest. The final multivariate analysis data were presented with their
Odds Ratio (OR) and confidence intervals of 95% (95% CI). In this analysis, a p<0.05 was considered
statistically significant. Also a ROC curve was constructed to assess the diagnostic ability of different
cutoffs do OQL obtained by WHOQOL-bref and point the best critical value that predicts good / satisfied
QL (group G5) or bad / dissatisfied QL (group G6). RESULTS: The factors that significantly associated
with good perception of quality of life and satisfaction with health were PHQ-total < 3, practicing physical
activity, study time > five years, male,
household income = U.S. $ 1,100.00, floor without aid of
accessory, service time retirement, alcohol consumption, areas of the WHOQOL-bref and OQL. While
depression, diabetes mellitus and disability retirement remained inversely associated and independent to
group G5. The ROC curve analysis indicated the critical value 60 as the best cutoff point for assessing
of the perceived of quality of life and satisfaction with health. CONCLUSION: The study population
presents a perception of quality of life and satisfaction with health median in the various fields of scale
WHOQOL-bref. Among the variables most strongly associated with quality of life stood out low score for
diagnosing depression, practicing physical activity
and higher level of education. The diagnostic
interpretation of the ROC curve allowed to say
that the cutoff point OQL < 60 obtained excellent
sensitivity and negative predictive value for screening of elderly with probable QL bad / dissatisfied with
health. The appropriation of the perceptions of quality of life of the elderly can be interpreted differently,
according with the field structural and multidimensional of this process. Develop concepts of quality of life
brought by the elderly and contrasted with their perceptions of dialogic form allows substantiate the
concepts of a new model of care given to the elderly.
Key words: Health of the Elderly, Quality of Life, Aged, Aging.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8ZUFP8/patr_cia_aparecida_barbosa_silva.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17926
MATOZINHOS, Fernanda Penido. Obesidade materna e natimortalidade: estudo de base populacional.
2012 . p. 76. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Melendez, Jorge Gustavo Velasquez
Resumo: A obesidade pode afetar a saúde reprodutiva das mulheres e está associada à ocorrência de
problemas, como a natimortalidade. Estudos têm demonstrado uma maior chance de mortes fetais em
mulheres com excesso de peso e obesidade. Este estudo objetivou estimar a
associação entre a
obesidade materna e a ocorrência de mortes fetais em uma amostra
complexa representativa da
população brasileira. Trata-se de um estudo de delineamento transversal que utilizou como base de
dados secundária a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, ocorrida em
2006 (PNDS/2006). Foram estudadas 5.760
mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) que
participaram do inquérito, juntamente com a sua história obstétrica desde 2001. A obesidade foi definida
por meio do índice de massa
corporal, circunferência da cintura e razão cintura-altura acima dos
padrões preconizados. A ocorrência de morte fetal foi considerada quando a mãe relatou perda fetal
após 20 semanas de gestação até o parto. Para a análise dos dados foi realizada a junção de bases da
PNDS/2006. Os dados foram processados e analisados com auxílio dos programas Statistical Software
(STATA) versão 12.0 e Statistical Package for the Social Sciences versão 15.0. A análise dos dados foi
realizada dentro do comando Survey do STATA que considera a composição do delineamento complexo
de amostragem. Modelos de regressão logística foram utilizados para estimar as associações entre a
obesidade materna e a ocorrência de mortes
fetais (OR e IC95%). Neste estudo, os diferentes
indicadores de obesidade estiveram positivamente associados à ocorrência de mortes fetais entre as
mulheres brasileiras em idade
reprodutiva. O ganho de cada unidade de IMC aumentou,
aproximadamente, 7,0% a chance
de natimortalidade, ajustado por idade materna, cor da pele e
escolaridade. O mesmo padrão
foi observado para a CC e RCA: ambos se mostraram fatores
independente e positivamente associados à ocorrência de mortes fetais. Estes resultados confirmam a
associação entre a obesidade materna e a mortalidade fetal. Existem vários potenciais mecanismos
biológicos que explicam essa associação corroborando sua plausibilidade. Desta forma, a prevenção da
obesidade materna pode se constituir em um dos eixos do cuidado da saúde materna e fetal.
Palavras-chave: Antropometria, Natimorto, Obesidade, Saude materna, Sobrepeso.

Abstract: Obesity may affect the reproductive health of women and it is associated to the occurrence of
stillbirths. Studies have shown a higher chance of fetal death among overweight and obese women. This
study aimed to examine the relationship between maternal obesity and fetal death occurrence in a
representative sample of the Brazilian population. Cross-sectional study which used secondary data from
the National Demographic Health Survey of 2006 (PNDS/2006) studied 5.760 women of reproductive
age (15-49 years) who participated in the survey along with their obstetric history since 2001. Obesity
was determined using the anthropometric measures Body Mass Index, Waist Circumference and Waistto-Height Ratio above the recommended standards. The fetal death occurrence was considered when
the mother reported fetal loss after 20 weeks of gestation until delivery. For data analysis, PNDS/2006
databases were merged. Data analysis was performed using Statistical Software (STATA) version 12.0
and Statistical Package for the Social Sciences version 15.0. Features of complex survey design were
taken into account using Stata’s survey suite of commands. Logistic regression models were estimated
to evaluate the relationship between maternal obesity and fetal death occurrence (OR and 95% CI).
Results shown different obesity markers positively associated to fetal death occurrence among women in
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reproductive age. The gain of each BMI unit would increase, approximately, 7.0% the chance of stillbirth,
adjusted to maternal age, race and schooling. The same pattern was observed for the WC and WHR:
they were presented as independent and positively associated with the fetal death occurrence. These
results confirm the association between maternal obesity and fetal mortality. There are several potential
biological mechanisms which explain this association corroborating to its plausibility. Thus, prevention of
maternal obesity should constitute an axis of maternal and fetal health care.
Key words: Obesity, Overweight, Maternal welfare, Anthropometry.
Notas Gerais Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17833
DESLANDES, Anna Karina de Matos. Cuidado e enfermeiras na Revista da Semana no âmbito da
reforma sanitária. 2012 . p. 169. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Porto, Fernando
Resumo: Trata-se de um estudo na perspectiva histórico-semiótica que tem como objeto a imagem do
cuidado prestado pela enfermeira da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de
Saúde
Pública, veiculada na Revista da Semana. Os objetivos traçados foram: descrever as articulações da
Reforma Sanitária, Missão de Cooperação Técnica para Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil e
do Departamento Nacional de Saúde Pública, no serviço e ensino da Enfermagem; analisar as imagens
do cuidado prestado pelas enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, veiculadas na
Revista da Semana; e discutir a construção imagética desta profissional do cuidado, como agente
mensageira da Reforma Sanitária, para a sociedade brasileira. O foco de análise foram seis fac-símiles
publicados na Revista da Semana, além dos documentos escritos localizados em bibliotecas, centros de
documentação e acervos documentais da cidade do Rio de Janeiro. Como referencial teórico, foram
adotadas
noções à luz do pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, evidenciando relações de
dominação e de legitimação profissional. A discussão do estudo ocorreu através de três capítulos:
Reforma Sanitária, Missão de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil e
o Departamento Nacional de Saúde Pública no Serviço e Ensino da
Enfermagem; O Cuidado da
Enfermeira divulgado na Revista da Semana: o caso da Reforma Sanitária liderada por Carlos Chagas;
e Significado das representações objetais da enfermeira e do cuidado para construção imagética da
enfermagem. O cuidado sendo prestado e suas
representações objetais foram estratégias bemsucedidas de divulgação da imagem da boa enfermeira para a sociedade brasileira, tendo em vista a
estratégia utilizada pela Escola de
Enfermeiras do DNSP no reconhecimento social pela
institucionalização da profissão da enfermagem no país.
Palavras-chave: Enfermeira, História da enfermagem, Imagem.

Abstract: This is a study in historical-semiotic perspective, which focuses the image of the care provided
by the nurse from the Nursing School of the National Department of Public Health, conveyed in the
Revista da Semana. The objectives were: to describe the joints of the Health Reform, the Mission of
Technical Cooperation for Development of Nursing in Brazil and the National Department of Public
Health, in the service and teaching of nursing; to analyze the images of the care provided by nurses of
the National Department of Public Health, conveyed in the Revista da Semana; and discuss the imagery
construction of this professional care, as
messenger agent of the Health Reform, for the Brazilian
society. The focus of analysis were six facsimiles published in the Revista da Semana, in addition to
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written documents located in libraries, documentation centers and documentary collections of the city of
Rio de Janeiro. As theoretical approach, notions were adopted in accordance with the thinking of the
sociologist
Pierre Bourdieu, showing relations of professional domination and legitimation. The
discussion of the study occurred in three chapters: Health Reform, Mission of Technical Cooperation for
the Development of Nursing in Brazil and the National Department of Public Health in the Service and
Teaching of Nursing; The Nurse Care published in the Revista da Semana: the case of Health Reform
led by Carlos Chagas; and Meaning of the nurse and care object representations for the construction of
nursing imagery. The care provided by the health professional and their object representations were
successful strategies for marketing the image of the good nurse for Brazilian society, in view of the
strategy used by the College of Nurses of the DNSP in social recognition for the institutionalization of the
nursing profession in the country.
Key words: Nurse, History of Nursing, Image.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17834
PINTO, Eriane Nascimento. Medidas preventivas relacionadas à úlcera por pressão no contexto da
segurança do cliente: revisão integrativa. 2012 . p. 194. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Nébia Maria de Almeida
Resumo: A úlcera por pressão (UP) é um evento que causa danos ao cliente e sua prevenção é um
desafio para os profissionais da área da saúde. Existem vários fatores relacionados ao paciente, ao
processo de cuidar e a estrutura que estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento das lesões.
O que impulsionou esta pesquisa foi a ideia de que a manipulação do ambiente, por meio dos cuidados
de
enfermagem e intervenções dos demais profissionais, poderia criar um ambiente seguro.
Investigamos, assim, se os profissionais consideravam a UP como um Evento Adverso e quais as
ações foram
tomadas para sua prevenção. Para a obtenção de dados promovemos uma revisão
integrativa da
literatura nas bases de dados Pubmed, Medline, CINAHL, COCHRANE e LILACS.
Constatamos que 41 estudos foram publicados nas últimas duas décadas. A partir deste levantamento
obtivemos o apontamento de diversos aspectos relacionados à prevenção de UP. Destacamos, entre
eles, a
imobilidade, a idade, sexo feminino, co-morbidades, situações cirúrgicas, patologias
psiquiátricas, o tempo de internação e a sobrecarga de trabalho. Todos eles são fatores associados ao
desenvolvimento de UP. Já as chamadas diferenças raciais, é bom assinalar, não tiveram influência no
processo. Com relação às medidas preventivas, o colchão de alternância de ar, o uso das escalas
preditivas Braden, Norton e Braden, a suplementação nutricional e a sobreposição de pele de carneiro
em mesas cirúrgicas demonstraram ser as medidas de prevenção que mais se aproximaram de eficácia
e
comprovação científica. A notificação de EA e registros em prontuários foram os meios de
comunicação que contribuíram para o processo de prevenção, assim como o treinamento da equipe
com a presença de especialistas que
relacionaram
a qualidade assistencial ao risco de
desenvolvimento de UP. Em geral, os estudiosos apontaram que a manipulação do ambiente, através
dos cuidados de enfermagem, foi capaz de reduzir a exposição do corpo aos fatores de risco
prevenindo-o contra o desenvolvimento de UP ou agravamento das lesões desenvolvidas. A escassez
de estudos com delineamentos experimentais aponta a necessidade de novas pesquisas. A estas últimas
caberá não só a tarefa de elucidar questionamentos ainda sem respostas, mas auxiliar na tomada de
decisão frente às controvérsias, apoiar a implementação de novas tecnologias e sua aplicabilidade na
prática.A pressure ulcer (PU) is an event that causes damage to the client and its prevention is a
challenge for health professionals.
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Palavras-chave: Cuidados em enfermagem - Planejamento, Gerenciamento de segurança - Pacientes,
Úlcera por pressão, Úlcera por pressão - Prevenção.

Abstract: There are several factors related to the patient, care process and structure, involved in the
development of lesions. The idea that manipulation of the
environment through nursing care and
interventions of other professionals could create a safe environment drove this research. Given the
above, it was investigated whether UP was seen as an Adverse Event po these professionals and what
actions were taken for its prevention. As a resource for data held - is an integrative literature review in
the Pubmed, Medline, CINAHL, Cochrane Library and LILACS. Amounted to 41 studies published in the
last two decades. As a result we obtained the appointment of several aspects related to the prevention of
pressure ulcers, including: immobility, age, female sex, comorbidities, surgical situations, psychiatric
disorders, hospitalization time and work overload were factors associated with PU development, while
racial differences had no influence. Regarding preventive measures, the alternating air mattress, the use
of predictive scales Braden, Norton and Braden, nutritional supplementation and sheepskin overlays on
operating tables appeared as preventive measures closer to scientific evidence effectiveness. Notice of
EA and records charts were media that contributed to the process of prevention, as well as staff training
and the presence of experts, the quality of care relating to the risk of developing PU. In general, scholars
have pointed out that the manipulation of the environment through the nursing care was able to reduce
body exposure to risk factors, preventing the development of UP or worsening of the lesions developed.
The lack of studies with experimental designs suggests the need for further research to clarify questions
without answers, help in decision making in the face of controversy, to support the implementation of
new technologies and their applicability in practice.
Key words: Care Nursing - Planning, Security Management - Patients, Pressure ulcer - Prevention,
Pressure ulcer.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17835
NERY, Thaís Araujo. Ações do familiar no domicílio voltadas para a criança em quimioterapia: cont
tribuições para enfermagem. 2012 . p. 57. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Tocantins, Florence Romijn
Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender o significado atribuído pelos
familiares às ações que desenvolvem no domicílio, voltadas para a criança com câncer em tratamento
quimioterápico. Trata-se de investigação descritiva tendo como referencial teórico
metodológico a
fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. Os sujeitos foram 12 familiares de crianças com câncer em
tratamento quimioterápico que desenvolvem ações junto à mesma em domicilio. As entrevistas foram
realizadas no período de março a abril de 2011 no Serviço de Pediatria de um hospital federal localizado
no município do Rio de Janeiro. A análise das falas revelou o projeto de ação dos familiares que aponta
para o típico da ação de desenvolver
ações junto à criança com câncer no domicílio. O familiar
desenvolve ações voltadas para a preparação e o controle do meio ambiente físico e social, além de
estimular, ajudar, fazer algo para a criança e a ação de estar presente. As ações realizadas envolveram
as temáticas: alimentação, higiene da criança e do ambiente, atividades psicossociais e prevenção de
infecção. O projeto de ação destes familiares apresenta como tipicidade a criança se sentir bem tanto
em relação a ela mesma quanto em relação às consequências da quimioterapia em seu cotidiano. As
ações dos familiares contribuem para o crescimento, desenvolvimento e
bem-estar da criança, no
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entanto em meio a grandes desafios, uma vez que os efeitos colaterais da quimioterapia perpassam as
atividades cotidianas. Sugere-se a consulta de
enfermagem, concebendo o ser humano em suas
diferentes dimensões – individual, intersubjetiva e macrossocial, como estratégia importante para apoiar
esses familiares no enfrentamento dos desafios que se apresentam neste contexto assistencial.
Palavras-chave: Criança, Enfermagem, Família, Neoplasias, Quimioterapia.

Abstract: This research aims to understand the significance attributed by relatives to actions developed
at home related to the child with cancer in chemotherapy treatment. It is a descriptive research based on
the theoretical and methodological approach of Alfred Schutz?s phenomenological
sociology. The
subjects were 12 relatives of children with cancer in chemotherapy treatment and carrying out actions
with them at home. The interviews were conducted in the period from March to April 2011 in a Pediatrics
Service of a Federal Hospital located in the municipality of Rio de Janeiro. The analysis of speeches
revealed that the relative action project points out at the typical relative action to develop actions with the
child with cancer at home. The relative develops actions directed to the preparation and control of the
physical and social environment, actions related to stimulate, to help, to do something for the child and
the
action of being present. As developed actions it was cited: alimentation, child and ambience
hygiene, psychosocial activities and infection prevention. The project of these relative?s actions has as
typical design aiming at the child?s wellbeing, as related to his/herself as to the consequences of the
chemotherapy in their daily life. The actions contribute to the growth, development and the well-being of
the child however amid major challenges, since the side effects of chemotherapy permeate the daily
activities. It is suggested nursing consultations,
conceiving the human being in his/her different
dimensions – individual, intersubjective and macrossocial, as an important strategy to support these
relatives in confronting the challenges faced in this caring context.
Key words: Family, Nursing, Drug Therapy, Neoplasms.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17836
FONSECA, Ana Paula Lopes de Abreu da. Saúde do trabalhador: a violência sofrida pelo profissional
de enfermagem em emergência hospitalar. 2012 . p. 117. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e População: conhecimentos, atitudes e práticas em saúde
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: O presente estudo teve como objeto a violência sofrida pelo profissional de enfermagem no
ambiente de trabalho em uma emergência hospitalar e como objetivos: Caracterizar,
na visão do
profissional de enfermagem, a violência sofrida a partir da sua relação com o usuário ou acompanhante/
visita do serviço de saúde em um serviço de emergência no Rio de Janeiro; Discutir as implicações da
violência sofrida pelo profissional de
enfermagem para a saúde do trabalhador e para o
desenvolvimento de suas atividades
laborais de enfermagem. Trata-se de estudo descritivo, com
abordagem qualitativa. Os sujeitos foram 24 profissionais de enfermagem que trabalham na emergência
de um hospital público no Rio de Janeiro. Foi feita caracterização dos sujeitos através de freqüência
percentual. Os dados qualitativos foram analisados através da técnica de análise de conteúdo descrita
por Bardin. A partir dos resultados, duas categorias de análise emergiram: Delineamento da violência
sofrida pelo profissional de enfermagem em emergência hospitalar; Consequências da violência na
saúde do profissional de
enfermagem e no exercício de suas atividades laborativas. Identificamos
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predomínio da
violência verbal, além da violência física, cujos motivos são multifatoriais. As
consequências da violência para a saúde do trabalhador são de ordem física, psicológica e emocional.
Também afeta o trabalho dos profissionais através da diminuição da qualidade do cuidado prestado.
Observamos o desenvolvimento de estratégias de defesa para diminuição do sofrimento e da frustração.
Ressaltamos a importância da notificação da violência para implantação de medidas preventivas.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde do trabalhador, Violência.

Abstract: This study has as the object the violence experienced by nursing staff in the workplace in an
emergency hospital and as the objectives: To characterize, in the nursing professional view, the violence
from its relationship between the nursing professional and the patient or relatives/ visit health service in
an emergency department in Rio de Janeiro; to discuss the implications of the violence suffered by
nursing professionals to the health of the worker and to the development of their nursing work activities.
It is a descriptive study with a qualitative approach. The subjects were 24 nursing professional working
in the emergence of a public hospital in Rio de Janeiro. Characterization of the subject was made
through quantitative percentual frequency. Qualitative data were analyzed using the technique of content
analysis described by Bardin. From the results, two categories of analysis emerged: Delineation of
violence experienced by nursing staff in emergency sector; consequences of violence to the nursing
professional health and to their work activities. Was identified prevalence of verbal abuse, and physical
violence, whose reasons are multifactorial. The consequences of violence for the health of the worker
are physical, psychological and emotional. It also affects the work of professionals through the lower
quality of care provided. Was identified the development of defense strategies to decrease the suffering
and frustration. We emphasize the importance of reporting violence to the implementation of preventive
measures.
Key words: Nursing, Occupational Health, Violence.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17837
CASTRO, Caroline Oliveira de. Ação do enfermeiro no atendimento a necessidades de saúde do
homem na estratégia saúde da família. 2012 . p. 58. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e População: conhecimentos, atitudes e práticas em saúde
Orientador: Tocantins, Florence Romijn
Resumo: De acordo com o Pacto pela Vida, a saúde do homem tem sido uma das prioridades do
Ministério da Saúde, concretizando-se com a criação, em 2008, da Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem. Esse documento discorre sobre a melhoria das condições de saúde da população
masculina, reduzindo sua morbimortalidade, mediando o enfrentamento racional dos fatores de risco,
promovendo o acesso aos serviços e a uma assistência integral a saúde do homem. Ora, se a política
de atenção ao sexo masculino é tão recente, será que os Enfermeiros estão conscientes de que existem
diretrizes e orientações para o desenvolvimento de suas atividades, atuam conforme os princípios dessa
Política? Esse estudo tem como objetivos: apontar as ações
desenvolvidas pelos Enfermeiros ao
atender o usuário do sexo masculino na Estratégia
Saúde da Família; compreender a ação do
Enfermeiro ao atender o usuário do sexo masculino e a analisar as ações do Enfermeiro no contexto
das políticas de atenção a Saúde do homem. A presente pesquisa é delineada como um estudo de
campo apoiado na abordagem teórico-metodológica da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz.
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Os sujeitos foram 12 Enfermeiros atuantes na Estratégia Saúde da Família, situadas nas
áreas
programáticas 4.0 e 5.1. Foi utilizado como instrumento para desenvolver a entrevista um formulário
semiestruturado que também apresenta a pergunta fenomenológica: O que você pretende (tem em
vista) quando cuida/atende de um
usuário do sexo masculino? A análise das informações obtidas
baseou-se em
concepções da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz e literatura temática
correlata. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil do Rio de Janeiro. Como resultado pôde-se identificar que as ações desenvolvidas pelos
Enfermeiros focalizam predominantemente situações que envolvem grupos ou indivíduos com doenças
crônicas. A análise do significado das ações do Enfermeiro permitiu captar o motivo-para, emergindo
assim uma categoria concreta do vivido que aponta para um típico da ação profissional: O Enfermeiro
quando desenvolve ações assistenciais junto ao usuário do sexo masculino na Estratégia Saúde da
Família, visa que este cuide de si na perspectiva da prevenção de doenças. Ao atender o usuário do
sexo masculino, o profissional de enfermagem identifica necessidades de saúde como necessidades de
autocuidado e prevenção de agravos, que são atendidas mediante contato profissional. Destaca-se que
o Enfermeiro utiliza-se da expressão Promoção da Saúde agindo de forma preventiva, focalizando de
modo relevante agravos crônicos. O estudo permitiu identificar que as ações
predominantes são
aquelas voltadas para grupos – de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus e Planejamento
Familiar, e indivíduos – atendimento de demanda espontânea. Estas ações, que fortalecem o foco na
doença, visam predominantemente atender necessidades de autocuidado e prevenção de agravos. A
análise as ações do Enfermeiro no contexto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem, permite apontar um distanciamento principalmente com relação ao conceito ampliado de
Promoção da Saúde. Reconhece-se a importância da educação permanente e o fortalecimento da
concretização de um modelo assistencial adequado às condições e necessidades de saúde do homem
no seu cotidiano.
Palavras-chave: Alfred Schutz, Atenção primária à saúde, Cuidados de enfermagem, Fenomenologia,
Saúde do homem.

Abstract: In accordance with the Brazilian Covenant for Life, man?s health became a priority of the
Ministry of Health, with its concretion in 2008, through the National Policy on Comprehensive Man?s
Health Care. This document considers the improvement of health conditions of the male population,
aiming to reduce morbidity and mortality,
mediating the confronting rational risk factors, promoting
access to health care services and a comprehensive man health care. However, if the policy of male
health attention is so recent, are nurses aware that there are guidelines for the development of their
activities; do they act according to the principles of this Policy? This study aims: to point out the actions
taken by nurses to attend the male service users of the Family Health Strategy; to understand the nurse
action nurse when developing health care to male service users and to analyze the actions of the nurse
in the context of man health policies. This research is delineated as a field study supported by the
theoretical and methodological approach of the social phenomenology of Alfred Schutz. The subjects
were 12 nurses working in a Family Health Strategy Unit, located in the programmatic areas 4.0 and 5.1
from the city of Rio de Janeiro. It was used as interview instrument a semi-structured formulary which
also presents the phenomenological question: What do you intend (have in mind) when you care for or
attend a male service user? The analysis of the subject?s speech occurred based on conceptions of
Schutz Sociological Phenomenology and related thematic literature. The study was approved by the
Municipal Health and Civil Defense?s Ethic in Research Committee of the city of Rio de Janeiro. As
results it was possible to identify that the actions taken by nurses? focus predominantly on situations
involving groups or individuals with chronic diseases. The analysis of the meaning of nurse?s actions
allowed to capture the „in order to motive?, emerging a concrete lived category that points out at a typical
professional action: The nurse, when develops health care actions to male service users of the Family
Health Strategy, aims that he cares for himself with the perspective of disease prevention. When
attending male health service users, nursing professionals identifies health needs as the need for self-
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care and as the need for prevention of injuries, which are attended
by professional contact. It is
noteworthy that the nurse uses the term health promotion acting preventively, focusing on relevant
chronic diseases. The study identified that the
predominant actions are those aimed at groups Hypertension, Diabetes mellitus and Family Planning, and individuals - spontaneous demand. These
actions, which strengthen the focus on disease, predominantly aim at meeting the needs of self-care and
disease prevention. The analysis of the nurse's actions in the context of the National
Policy on
Comprehensive Man?s Health Care, allows pointing out at a distance especially as regard to the broader
concept of Health Promotion. It is recognized the importance of continuing education and strengthening
the implementation of a healthcare model appropriate to the conditions and health needs of the man in his
daily life.
Key words: Phenomenology, Nursing care, Men's Health, Alfred Schutz, Primary Health Care.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17838
ROSA, Antonio Henrique Vasconcellos da. A história se repete: mães de adolescentes grávidas /
subsídios para o cuidar da enfermagem. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Silva, Leila Rangel da
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve como objetivos identificar e
analisar os fatores sociais e culturais que podem influenciar na vida de mães e filhas que engravidaram
na adolescência. Para este estudo foi utilizado o método da etnoenfermagem tendo como referencial
teórico a Teoria do Cuidado Cultural de Madeleine Leininger. Para a coleta de dados foram utilizados
dois enablers (capacitadores): Primeiro Nível do Modelo de Sunrise utilizando o questionário do perfil
sócio-econômico-cultural e o Capacitador de Aculturação (História de Vida de Cuidado à Saúde). O
estudo obedeceu aos preceitos éticos da pesquisa e foram entrevistadas 17 mães de adolescentes
gestantes que foram gestantes na adolescência, atendidas em uma unidade de saúde no Município de
Teresópolis/RJ que é referência para gestação na adolescência. A coleta de dados foi no período de
dezembro de 2010 a abril de 2011. A análise dos depoimentos foi fundamentada na Análise de Dados
da Etnoenfermagem dando origem a uma categoria Os fatores sociais e culturais que influenciam na
vida de mães e filhas que engravidaram na adolescência. A Teoria do Cuidado Cultural proporcionou um
contato direto com mulheres mães de filhas que engravidaram na adolescência. Reafirmamos a
necessidade do enfermeiro entender a influência cultural
com o objetivo de garantir a assistência
individual e humanizada, respeitando a identidade cultural das mulheres e adolescentes.
Palavras-chave: Enfermagem materno-infantil, Enfermagem transcultural, Gravidez na adolescência,
Relações familiares.

Abstract: This is a research of qualitative approach which aimed to identify and analyze the social and
cultural factors that can influence the life of mothers and
daughters who have become pregnant
adolescents. For this study, we used the ethnonursing methodology having as theoretical referential the
theory of Madeleine Leininger´s Cultural Care. For data collection there were used: the first level of the
Sunrise Model, the questionnaire of the socio-economic- cultural profile, and the Enabler of Acculturation
( Health Care History). The study followed the precepts of ethical research interviewing 17 mothers who
became pregnant in adolescence, to whose daughters also happened the same, and were assisted in a
health unit in the city of Teresópolis RJ, which is a reference to teenage pregnancy. Data collection took
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place from December 2010 to April 2011. The analysis of the testimony was based on the analysis of
data from Ethnonursing, giving rise to a category of social and cultural factors
that have a strong
influence on the lives of mothers and daughters who became pregnant as an adolescent. We reassure
the need of nurses to understand the cultural influence that can guarantee individual and humanized
assistance, taking into account both women and adolescents cultural identity.
Key words: Transcultural nursing, Maternal and child nursing, Teenage pregnancy, Family relationships.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17841
MARTINS, Alexandra Daniela Marion. Limites e possibilidades no acolhimento com classificação de
risco de um pronto socorro pediátrico no DF. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão da Atenção à Saúde e Organização dos Serviços em Saúde
Orientador: Pinho, Diana Lúcia Moura
Resumo: O serviço de emergência é uma das alternativas de acesso ao Sistema Único de Saúde.
Diferente de outras entradas de acesso ao sistema público de saúde, no Pronto Socorro, a superlotação
é um panorama frequente que causa inúmeros transtornos ao serviço e ao usuário. Como forma de
organização do atendimento por abordagem mais humanizada, a Política Nacional de Humanização
recomenda o uso da tecnologia de Acolhimento com Classificação de Risco. Dentre outros benefícios,
tal tecnologia possibilita espaço para escuta qualificada que
resulta em classificação do usuário
segundo sua necessidade de atendimento e resolutividade. Apesar de se observar a implantação do
Acolhimento com Classificação de Risco no pronto socorro de hospitais no Distrito
Federal, até o
momento não se encontrou informações suficientes para se pensar o planejamento e organização deste
serviço. Deste modo, o presente estudo teve como objetivo analisar o processo do Acolhimento com
Classificação de Risco no Pronto Socorro pediátrico do Hospital Regional de Ceilândia, no período de
setembro de 2009 a agosto de 2010 e a percepção dos enfermeiros sobre o processo. Trata-se de
delineamento com
métodos misto sequencial. Inicialmente, utilizou-se a estrutura exploratória e
qualitativa, para se descrever o fluxo de acesso pelo usuário. Na sequencia, a estratégia quantitativa
com enfoque retrospectivo, para o levantamento longitudinal de dados secundários obtidos de registros
do próprio serviço. Por fim, entrevistas para apreender a percepção dos enfermeiros envolvidos no
processo de acolhimento. Dois pontos críticos foram evidenciados no fluxograma de acesso ao serviço
pelo usuário, o primeiro antes do Acolhimento com
Classificação de Risco e o segundo antes da
avaliação médica, responsáveis pelo aumento do tempo de espera. O perfil de usuários no período
estudado foi caracterizado por predominância de crianças do sexo masculino (53%), lactentes (46,9%),
classificados principalmente nas categorias verde (53,7%) e amarela (36,1%), residentes em Ceilândia
(76%) e pertencentes à abrangência dos Centros de Saúde número 8 (13,2%), 9 (12,5%) e 11 (10,9%).
Encontrou-se uma diversidade de 343 queixas, sendo que 45% não constavam no protocolo usado para
classificar. As queixas mais frequentes, independente do nível de classificação de risco foram febre,
tosse e vômito, permanecendo com alta incidência em todos os meses estudados. Quanto ao discurso
dos enfermeiros, se percebeu alta aceitação e identificação de importância do trabalho de priorização do
atendimento. Foram
relatadas dificuldades para o atendimento das classificações não urgentes e
dificuldade de contra-referenciar os usuários. Conclui-se que o Acolhimento com Classificação de Risco
no Pronto Socorro pediátrico do Hospital Regional de Ceilândia funciona com uma alta demanda de
usuários não urgentes constatou-se que várias queixas dos usuários não constam no protocolo vigente.
A implantação do Acolhimento com Classificação de Risco contribuiu para a organização da demanda
no Pronto Socorro Pediátrico do HRC, entretanto ainda não estabelece comunicação com outros níveis
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do Sistema Único de Saúde, colocando em evidência a fragilidade do sistema de referencia e contrareferencia dificultando o acesso dos usuários ao sistema de saúde. Por fim,
considera-se que as
informações acumuladas com dois anos de funcionamento do acolhimento, podem orientar um protocolo
mais adequado para a realidade de saúde local e promover aprimoramento no uso desta tecnologia.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem em emergência, Organização & Administração, Serviços
médicos de emergência, Triagem.

Abstract: The emergency department is an alternative access to the Brazilian Health System. Unlike
other entrances to the public health system overcrowding is a common scenario that causes numerous
disorders to the service and the user. As a way of organizing care for a more humane approach, the
National Humanization Policy recommends the User Embracement with Risk Rating technology. Among
other benefits, this technology allows space for qualified hearing that results in a user classification
according to his need for attention and solution. While observing the User Embracement with Risk Rating
implementation in the emergency department of the Federal District hospitals, no information was found
to support this service planning and organization. Thus, this study
aimed to analise the User
Embracement with Risk Rating process in the Pediatric Emergency of Ceilândia Regional Hospital,
between September 2009 and August 2010 and its nurses’ perception. It is a sequential mixed method. It
was used qualitative exploratory structure by observing the service to describe the user access flow. A
longitudinal quantitative analysis of a year data was used on an exploratory retrospective study with both
descriptive and analytical approach. Also a qualitative analysis was used to assess the nurses’
perceptions regarding the use the studied technology. Secondary data were obtained from the service
records and primary data were collected from the user access observation to the Emergency Department
and interviews with nurses. Two narrowed access were observed in the flow chart, one before the User
Embracement with Risk Rating and another before the medical evaluation. It was responsible for users
long waiting periods. The users profile during the study period was characterized by male children (53%),
infants (46.9%), mainly in the green (53.7%) and yellow category (36.1%), residents in Ceilândia (76%)
and near of the Health Centers number 8 (13.2%), 9 (12.5%) and 11 (10.9%). It was found a range of
343 user complaints, of which 45% were not included in the triage protocol. The most common were
fever, cough and vomiting, with a high incidence in all the studied months. The nurses reported high
acceptance of the triage system and identified the prioritization work important. The difficulties were to
attend the non urgent users and to counter-reference users. It is concluded that the User Embracement
with Risk Rating in the Pediatric Emergency of Ceilândia Regional Hospital works with a high users
demand having several non-urgent complaints that are not included in the triage protocol. It was also
noted that this service does not establish communication with other Brazilian Health System units. Finally,
it is considered that the information gathered with two years the user embracement operation, can guide
a best suited protocol to the reality of local health, and promote improvements in this technology use.
Key words: Triage, User Embracement, Organization & Administration, Emergency Nursing, Emergency
Medical Services.
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Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Monteiro, Pedro Sadi
Resumo: Introdução: Mudanças no perfil epidemiológico das doenças, mortalidade diminuída e queda
no índice de fecundidade alteram o desenho etário no Brasil. Associados ao envelhecimento
da
população surgem às doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, que
apresentam altos índices de morbimortalidade. A abordagem multidimensional do idoso representa um
novo paradigma em saúde e transcende uma avaliação de aspectos meramente físicos. Objetivos:
Conhecer alguns aspectos multidimensionais do paciente idoso submetido à cirurgia cardíaca em um
hospital terciário de Brasília. Métodos: Estudo epidemiológico descritivo, realizado em uma Instituição
Referencia em Cardiologia na Região Centro-Oeste do Brasil. Variáveis sócio demográficas, clínicas, da
função cognitiva, da capacidade funcional e do estado emocional constituíram os dados. Os testes T de
Student, Qui quadrado e Exato de Fischer foram utilizados para a análise dos dados. Resultados: A
amostra contemplou 25 idosos. A média de idade foi de 67,88
anos. Pacientes do sexo feminino
representaram 64% da população e a etnia branca foi predominante (84%). Na amostra 64% dos idosos
eram casados e 84% residiam com algum
membro consanguíneo. Mais da metade dos pacientes
recebiam renda mínima (52%). A
revascularização do miocárdio foi responsável por 80% dos
procedimentos. Nessa população as doenças crônicas mais prevalentes foram à dislipidemia (84%) e a
hipertensão arterial
sistêmica (76%). Nesse estudo a taxa de mortalidade do idoso foi de 12%.
Observou-se que 40% dos idosos apresentaram escores sugestivos de prejuízo cognitivo. A avaliação
da
capacidade funcional mostrou que 64% dos pacientes no período pré-operatório e 59,1% dos
pacientes no pós-operatório relataram possuir algum grau de dependência em executar as atividades de
vida diárias. Alterações no estado emocional foram encontradas em 8% dos idosos no pré-operatório.
Conclusão: Uma proporção significativa de pacientes idosos
submetidos à cirurgia cardíaca
apresentaram alterações cognitivas, funcionais e sintomas
depressivos. Os resultados do estudo
evidenciaram a complexidade desse indivíduo e a necessidade de cuidados diferenciados em saúde,
principalmente na eminência de um procedimento invasivo.
Palavras-chave: Avaliação multidimensional, Cirurgia cardíaca, Idoso.

Abstract: Introduction: Changes in the epidemiology of diseases, control of that infectious, decreased
mortality and declining fertility rate alter the design age in Brazil. Associated with aging appear to chronic
diseases, particularly cardiovascular diseases, which have high rates of mortality. The multidimensional
approach of the elderly represents a new paradigm in health assessment and transcends purely physical
aspects. Objectives: To some multidimensional aspects of elderly patients undergoing cardiac surgery at
a tertiary hospital in Brasilia. Methods: A descriptive epidemiological study, conducted in an institution
Reference in Cardiology in the Midwest Region of Brazil. Sociodemographic variables, clinical, cognitive
function, functional capacity and emotional state were the data. The Student t test, chi-square and
Fisher's Exact were used for data analysis. Results: The sample included 25 elderly, mean ages was 67,
88 years. Females represented 64% and the sample was predominantly Caucasian (84%). In the sample
64% of the elderly were married and 84% lived with a member inbred. More than half of the patients
received a minimum income (52%). Myocardial revascularization was responsible for 80% procedures. In
this population, chronic diseases were most prevalent: dyslipidemia (84%) and hypertension (76%). The
mortality rate
was the elderly 12. It was observed that 40% of subjects with scores suggestive of
cognitive
impairment. The functional capacity evaluation showed that 64% of patients in the
preoperative period and 59.1% patients postoperatively reported having some degree of dependence in
performing activities of daily living. Changes in emotional state were found in
8% of elderly
preoperatively. Conclusion: A significant proportion of elderly patients undergoing cardiac surgery had
abnormal cognitive function and depressive symptoms. This reveals the complexity of the individual and
the need for special care in health, especially in the eminence of an invasive procedure.
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Orientador: Dytz , Jane Lynn Garrison
Resumo: O problema do desenvolvimento de recursos humanos em saúde esteve presente na pauta de
discussão do governo brasileiro em diversos momentos, mas só adquiriu o status de política pública em
2004, com a publicação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, constituída para
melhorar a formação e desenvolvimento para os trabalhadores da saúde. Esta
política objetiva a
transformação das práticas nos serviços de saúde por meio do incentivo à problematização como
instrumento para enfrentar os problemas reais diariamente vivenciados pelos profissionais de saúde,
fundamentando-se nos pressupostos da aprendizagem
significativa, sendo a atualização técnicocientífica apenas um dos aspectos desse processo de transformação e não seu foco central. Objetivo:
Analisar o processo de implementação da
política de educação permanente em saúde no Distrito
Federal, Brasil. Metodologia: Trata-se
de um estudo qualitativo com base no referencial teóricometodológico de análise de
implementação de políticas públicas. Foram entrevistados 24 sujeitos
responsáveis pela implementação da política. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise
de
conteúdo temático proposto por Bardin. Resultados: A implementação desta política é de
responsabilidade da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas que tem, sob sua subordinação
técnica, Núcleos de Educação Permanente em Saúde, responsáveis pela implementação da mesma
nos serviços de saúde. Existe um conflito de atribuições entre essa coordenação e a subsecretaria de
gestão do trabalho e da educação na saúde, o que acaba interferindo no financiamento das ações e
atua como um empecilho para uma implementação
efetiva da política. Há uma centralização na
construção das propostas de educação na saúde, na figura do gestor, e pouca participação de outros
segmentos, tais como o controle social, as instituições de ensino e os trabalhadores da saúde. No que
diz respeito à proposta
metodológica das atividades, há ainda uma predominância pela educação
continuada, centrada na transmissão de conteúdo. Após a análise das dimensões organizacional e
pedagógica do
trabalho de educação na saúde, percebe-se que apesar de não estar sendo
implementada como preconizam os instrumentos legais, as atividades propostas estão sendo realizadas
rotineiramente e de forma tradicional nos serviços de saúde. Conclusão: Para a implementação da
política de educação permanente em saúde será necessário uma mudança de paradigma, o que requer
um longo processo de mudança cultural e social nas relações de
trabalho e de vida dos atores
envolvidos. Vale ressaltar que, de modo geral, a implementação de uma política pública se dá de forma
progressiva, aprendendo com a experiência e fazendo evoluir os problemas encontrados por meio da
busca e implementação das soluções.
Palavras-chave: Capacitação, Educação continuada, Política de saúde, Recursos Humanos, Serviços de
saúde.
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Abstract: The problem of human resources development in health care has been present in the agenda
of the Brazilian government at various times, but only acquired the status of public policy in 2004, with
the publication of the National Permanent Health Education Policy, constituted to improve the education
and professional development of health care personnel. This policy aims at the transformation of health
care practices by encouraging problematization as a tool to deal with daily work related problems, based
on the assumptions of meaningful learning, considering technological and scientific updates as just one
aspect of this transformation process and not its main focus. Objective: To analyze the process of policy
implementation in permanent health education in the Federal District, Brazil. Methodology: A qualitative
study
was carried out using public policy implementation theory as theoretical and methodological
framework. A total of 24 individuals responsible for implementing the policy were interviewed. For data
analysis, thematic content analysis method, as proposed by Bardin, was
used. Results: The
implementation of this policy is the responsibility of the Coordination for Personnel Development which
has under its technical subordination the Centers for
Permanent Health Education, responsible for
implementing it in health services. There is a conflict between this coordination and a subsecretary of
labor and health education which interferes with the financing of this program and acts as an obstacle for
effective policy implementation. Management centralizes the construction of health education proposals
and there is little participation of other segments, such as civil society, universities and health care
workers. With regards to methodology, there is still a predominance of activities based on the concept of
continuing education, emphasizing transmission of content. After analyzing the
organizational and
pedagogical dimensions of health education, it is clear that, despite not
being implemented as
recommended by the legal instruments, traditional educational activities are being carried out routinely in
health services. Conclusion: The implementation of permanent health education policy will require a
paradigm shift, which necessarily involves a long process of cultural and social change in the workplace
and the life of the actors involved. An important remainder is that implementation of a public policy
generally occurs
in a progressive way, learning from experience and making evolve the problems
encountered by seeking and implementing solutions.
Key words: Health Services, Health Policy, Training, Continuing Education, Human Resources.
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Orientador: Rodrigues, Maria Cristina Soares
Resumo: Estudos mostram que a baixa aderência ao tratamento medicamentoso em indivíduos com
condições crônicas, como a lesão medular, permanece um problema de difícil solução. A
implementação dos programas de autoadministração de medicamentos (PAM) em diversos ambientes
hospitalares são estratégias viáveis para a melhoria do conhecimento, autonomia e
aderência ao
tratamento medicamentoso. Assim, a presente pesquisa objetivou avaliar a efetividade de um PAM
direcionado à pacientes adultos com lesão medular, em um centro de reabilitação do Distrito Federal,
Brasil, quanto ao conhecimento e aderência ao regime medicamentoso prescrito na admissão, alta e
pós-alta hospitalar, bem como verificar taxa de
erros na autoadministração de medicamentos e
satisfação dos pacientes durante a participação no programa. Trata-se de um estudo de coorte, com
formação de dois grupos de comparação, através de seleção não aleatória de 29 participantes em cada
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grupo, expostos a dois tipos de tratamentos: administração de medicamentos pelo enfermeiro (grupo
controle) e
autoadministração de medicamentos (grupo estudo). A coleta dos dados ocorreu na
admissão, alta e 30 dias após a alta hospitalar, com protocolos desenvolvidos para avaliar variáveis
sociodemográficas, conhecimento e aderência ao tratamento medicamentoso, monitoramento de erros
na autoadministração e satisfação com o programa na opinião do grupo estudo. Para
medida de
aderência ao tratamento foram utilizados os questionários de Morisky-Green e Delgado & Lima, com
adaptações ao estudo. Realizou-se tratamento estatístico descritivo e
inferencial dos dados. Os
resultados demonstraram que participantes do grupo estudo
apresentaram conhecimento
significativamente melhor na alta hospitalar e possuíam 2,36 vezes maior probabilidade de conhecer o
tratamento prescrito, quando comparado ao grupo
controle. O conhecimento do grupo controle
aumentou no pós-alta hospitalar, equiparando-se ao grupo estudo. O grupo controle apresentou nível de
aderência significativamente melhor na admissão, contudo, ambos os grupos evoluíram com nível de
aderência semelhantemente no pós-alta, embora o grupo estudo apresentasse duas vezes mais chance
de aderir. O PAM contribuiu para eliminação dos não aderentes no pós-alta em 17%. Identificou-se
associação positiva entre o conhecimento e a aderência. 94% estavam satisfeitos com o PAM, enquanto
48% do grupo controle gostariam de experimentar o programa. Quase metade dos participantes possuía
dificuldade para manejar os materiais empregados no PAM. Quase metade do grupo controle interessou
em participar do PAM, o que poderá ser incorporado através de uma política de autoadministração,
aliada à segurança do paciente. O PAM foi
efetivo na melhoria do conhecimento do regime
medicamentoso na alta hospitalar e promoveu alta satisfação e autonomia aos participantes. A baixa
incidência de erros de autoadministração e a ausência de danos aos participantes do PAM colaboram
para sua
manutenção. As sugestões dos participantes para adequação dos recursos materiais
empregados no PAM é pertinente, além de incentivar a colaboração dos pacientes. Apesar da
contribuição do PAM sobre a aderência, esta ainda é baixa, sendo imprescindível seu aprimoramento.
Palavras-chave: Aderência ao Tratamento Medicamentoso, Atitudes e prática em saúde, AutoAdministração, Conhecimentos, Doenças da medula espinal, Erros de medicação.

Abstract: Studies show that the poor adherence to medications prescriptions in individuals with chronic
conditions, as spinal cord diseases, stays a problem of difficult solution. The implementation of the selfadministration of medicines (SAM) in several unit clinics are viable strategies for the improvement of the
knowledge, autonomy and medication adherence. The present study
aimed at to evaluate the
effectiveness of the PAM addressed to patient with spinal cord diseases in a rehabilitation center of the
Federal District, Brazil, as for the knowledge and medication adherence in the admission, discharge and
post discharge, to verify the tax of mistakes in the self-administration of medicines and the patients'
satisfaction during the participation in the program. It established cohort study with formation of two
comparison groups, through selection no random of 29 patient in each group with different treatments:
administration of medicines for the nurse (control group) and the self-administration of medicines (study
group). The collection of the data happened in the admission, discharge and 30 days after discharge with
protocols developed to evaluate variables socio-demographics, knowledge and medication adherence,
follow up of mistakes in the self-administration and
satisfaction with the program. The measure of
medication adherence used of the questionnaires of Morisky, Green e Levine e Delgado e Lima with
adaptations to the study. It accomplished descriptive and inferencial statistical treatment of the data. The
results
demonstrated that patient in the group of the self-administration presented knowledge
significantly better in the discharge and possessed 2,36 times larger probability of knowing the treatment
compared to the group of the administration of medicines by the nurse. The knowledge of the control
group increased in the after discharge, being compared to the study. The control presented level of
adherence significantly better in the admission, however both groups developed with level of similar
adherence in the after discharge, although the group study presented more chance twice of adhering.
PAM contributed to eliminate the non- adherent in the post discharge in 17%. It identified positive
association between the knowledge and adherence. 94% were satisfied with PAM, while 48% of the
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control group would like to try the program. Almost the participants' half possessed difficulty to handle the
materials employed in PAM. Almost half of the control group interested in participating in PAM, what can
be incorporate through an self-administration politics, allied the patient's safety. PAM was effective in the
improvement of the knowledge of the medication treatment in the discharge and it promoted larger
satisfaction and autonomy of the participants. The low incidence of mistakes of the self-administration
and absence of damages to the participants of PAM collaborate for its maintenance. In spite of the
contribution of PAM about the adherence, this is still low, needing indispensable improvement of the
program. The participants' suggestions for adaptation of the employed materials resources in PAM are
pertinent, besides motivating the patients’ cooperation.
Key words: Attitudes, Practice, Self-Administration, Medication
Medication Errors, Spinal Cord Diseases.
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Resumo: A educação vem passando por profundas transformações impulsionadas pelas novas
tecnologias da informação e da comunicação, que, por sua vez, têm viabilizado a educação a distância
(EaD), criando novas oportunidades e desafios. Na área da saúde, a EaD tem sido cada vez mais
utilizada, possibilitando a inserção de alunos e de professores em um mundo mediado pela tecnologia.
Atenta a esse contexto, a Universidade de Brasília oferta disciplinas de graduação e de pós-graduação,
na modalidade semipresencial, que incorporam as propostas
preconizadas nas conferências
internacionais sobre promoção da saúde. Nessa perspectiva, a presente dissertação avaliou disciplinas
semipresenciais, na área da promoção da saúde, sob a perspectiva do aluno de graduação e de pósgraduação e averiguou diferenças entre os
respectivos níveis acadêmicos. Foi utilizada uma
metodologia exploratória, em que foram
utilizados dados quantitativos, coletados por meio de um
instrumento, adaptado a partir das pesquisas realizadas por De Paula e Silva (2004) e Zerbini (2007),
que investigaram o perfil dos alunos em termo de suas características sócio-demográficas e escolares,
além das reações ao desempenho do tutor, aos procedimentos instrucionais, à interface gráfica e ao
ambiente de estudo e aos procedimentos de interação. Os resultados demonstraram que a amostra
composta por 148 alunos (80 graduandos e 68 pós-graduandos) apresentou uma predominância, em
ambos os grupos, de alunos do sexo feminino; de jovens na faixa etária entre 18 e 34 anos, dos que
possuíam computador, dos que realizam as tarefas das disciplinas em casa e dos que já cursaram
disciplinas semipresenciais. Pôde-se observar uma semelhança nos hábitos de ensino entre os grupos,
com destaque para as preferências relativas ao horário de estudo compreendido entre seis da tarde e
meia-noite e estudar sozinho, além de ambos os grupos terem lido mais da metade do conteúdo. As
estratégias de aprendizagem avaliadas
foram utilizadas adequadamente por ambos os níveis
acadêmicos (médias e medianas superiores a 7 em uma escala que variou de 0 a 10). A maioria dos
itens relativos ao ambiente de estudo e aos procedimentos de interação, assim como as reações aos
procedimentos
instrucionais, à interface gráfica e à habilidade do tutor, apresentaram médias e
medianas acima de 7 e não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre graduandos
e pós-graduandos na maioria dos itens. Conclui-se que as disciplinas de graduação e de pós- graduação
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foram bem avaliadas e que não houve diferenças expressivas na forma como
graduandos percebem, estudam e avaliam as disciplinas.

graduandos e pós-

Palavras-chave: Avaliação educacional, Educação à distância, Educação superior, Promoção da saúde.

Abstract: The education has undergone for profound changes driven by the new information
technologies and communication, which in turn have made possible the distance education
(DE),
creating new opportunities and challenges. In the health area, the DE has been increasingly used,
allowing the inclusion of students and teachers in a world mediated by technology. Mindful of this
context, the University of Brasilia offering graduation and post- graduation disciplines, in the form of
semipresential, incorporating the proposals that are recommended in international conferences about
Health Promotion. From this perspective,
this dissertation of masters evaluated semipresential
disciplines, in the area of health promotion, from the perspective of an undergraduate student an postgraduate and found differences between their academic levels. We used an exploratory methodology,
where quantitative data were used, collected by an instrument, adapted from research made by De
Paula e Silva (2004) e Zerbini (2007), who investigated the profile of students in terms of their sociodemographics and school, addition reactions to the performance of the tutor, for instructional procedures,
the graphical interface and the learning environment and procedures of interaction. The results showed
that the sample composed by 148 students (80 graduating students and 68 post-graduating) it presented
a predominance, in both groups, of female students; of young people aged between 18 and 34 years,
those who had a computer, of who make the tasks of the disciplines at home and who that already
attended to semipresential disciplines. It was possible to observe a similarity in the teaching habits
between the groups, with emphasis on the preferences on the study schedule in between 6 pm and
midnight an to study alone, beyond of both groups have read more than half of the content. The Learning
strategies evaluated were used appropriately by both academic levels (medium and medians greater
than 7 on scale ranging from 0 to 10). Most of the items related to the environment of study and
procedures of interaction, as well as the reactions to the instructional procedures, the graphical interface
and the ability of the tutor, presented medium and medians above 7 and there were no observed
differences statistically significant between graduating students and post-graduating on the most items. It
is concluded that the disciplines of graduation and post-graduation have been well evaluated and that
there were no significant differences in the way as graduating students and post-graduating realize,
study and evaluate the disciplines.
Key words: Higher, Health Promotion, Educational Measurement, Education, Distance, Education.
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Resumo: Baseando-se nas formas de cuidado que impulsionam as ações em defesa do ambiente no
domicílio e no local de trabalho, além de permearem os processos de relações, interações e
associações entre os seres humanos e a natureza; este estudo objetivou elaborar afirmativas
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diagnósticas, resultados e intervenções de enfermagem sobre as práticas e linguagem no âmbito do
cuidado ecológico e ocupacional, visando à estruturação de um catálogo CIPE®. Para tanto, realizou-se
uma pesquisa documental, com abordagem exploratória e descritiva,
para a coleta de termos em
protocolos de Saúde Ambiental e de Saúde do Trabalhador
adotados pelo Ministério da Saúde.
Resultando no mapeamento de 806 termos CIPE®, que subsidiaram a construção de 52 diagnósticos e
resultados; e 227 intervenções de enfermagem. As afirmativas de enfermagem elaboradas, de acordo
com a norma ISO 18.104:2003 foram separadas em classes, segundo a Teoria de Tornar-se Humano
de Rosemarie Rizzo Parse, que valoriza a interligação do ser humano-ambiente-saúde. Considerando
as formas de atuação da Enfermagem Ecológica e do Trabalho, foram assim distribuídas: focalizando o
ambiente no cuidado; exposição humana a riscos ambientais e ocupacionais; e promoção da saúde e
qualidade de vida. Essa estratégia permitiu o desenvolvimento da linguagem especial de enfermagem,
na medida em que colaborou na transformação desse sistema de classificação em uma terminologia
aplicável ao cuidado ecológico e ocupacional.
Palavras-chave: classificação de enfermagem, cuidado ecológico, cuidado ocupacional, Diagnóstico de
enfermagem, Enfermagem do trabalho, Saúde ambiental, Teorias de enfermagem.

Abstract: Based on the types of care that drive the actions in defense of the environment at home and in
the workplace, and permeate the processes of relationships, interactions and associations between
human beings and nature, this study aimed to develop diagnostic statements, results
and nursing
interventions on the practices and language within the ecological care and
occupational, aimed at
structuring the ICNP® catalog. Therefore, there was a documentary
research with exploratory and
descriptive, to collect protocols in terms of Environmental Health and Occupational Health adopted by
the Ministry of Health of 806 Resulting in mapping ICNP® terms, which subsidized the construction of 52
diagnoses and outcomes, and
227 nursing interventions. The nursing statements prepared in
accordance with ISO 18.104:2003 were separated into classes, according to the Theory of Human
Becoming Rosemarie Rizzo Parse, who values the interconnectedness of human-environment-health.
Considering the forms of performance Nursing Ecological and Labour, were distributed as
follows:
focusing on environmental care, human exposure to occupational and environmental
hazards, and
promoting health and quality of life. This strategy allowed the development of nursing special language,
in that collaborated in transforming this system of classification terminology applicable to occupational
and environmental care.
Key words: Environmental Health, Nursing diagnosis, nursing classification, ecological care, occupational
care, Nursing Labour, nursing theories.
Acesso remoto ao texto integral:
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MENEGUESSI, Geila Marcia. Percepção sobre qualidade de vida em pessoas com lesão medular
traumática: um estudo sobre incontinência urinária. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Guilhem, Dirce Bellezi
Resumo: A injúria medular pode causar alterações sensitivas, motoras e orgânicas, como a bexiga
neurogênica, uma disfunção miccional que pode ocasionar incontinência urinária, com repercussão na
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qualidade de vida. O objetivo do estudo foi o de conhecer a percepção sobre incontinência urinária e
sua influência na qualidade de vida de pessoas com lesão medular. O delineamento escolhido foi o
estudo descritivo do tipo transversal. A amostra contou com 101 indivíduos com paraplegia traumática.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, na qual foram aplicados dois
instrumentos: um questionário
sociodemográfico e clínico, com objetivo de se conhecerem as
características demográficas dos entrevistados e as variáveis que influenciam na qualidade de vida; e o
segundo, o
International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), um
instrumento específico, que avalia a qualidade de vida de pessoas com incontinência urinária. Foi
realizado o teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para a análise das variáveis com significância
estatística (p> 0.05). Além disso, foi realizada uma pergunta de caráter qualitativo com objetivo de
conhecer a percepção dos entrevistados sobre incontinência urinária nas atividades diárias, analisada
pela técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin. A média do escore geral do ICIQ-SF foi 13,21 pontos
(DP±3), mediana 14, mínimo 4 e máximo
21 pontos. A análise quantitativa mostrou que houve
significância estatística para os domínios social (atividades externas, p=0, 007, atividades físicas, p=0,
035, atividade laboral, p=0, 058); relações pessoas (atividade sexual, p=0, 0003, afetividade, p=0, 002).
Não houve significância estatística para as seguintes variáveis: formas de esvaziamento vesical (p=0,
114), uso de medicação (p=0,574), tipo de lesão (p=0,145) e tipo de disfunção da bexiga neurogênica
(p=0,798). A análise qualitativa dos dados identificou quatro categorias: a perda urinária incomoda, a
perda urinária é constrangedora, não sei se tem banheiro adaptado, estou sempre dependente. Este
estudo demonstrou que a incontinência urinária ocasiona grande impacto na qualidade de vida de
pessoas com lesão medular, com comprometimento principalmente no domínio social, esfera sexual e
relações pessoais.
Palavras-chave: Bexiga neurogênica, Enfermagem em reabilitação, Incontinência urinária, Lesao
medular, Qualidade de vida.

Abstract: The spinal cord injury can result in sensory changes, motor and autonomic responses, such as
neurogenic bladder, a voiding dysfunction that can cause urinary incontinence with impact of quality of
life. The aim of this study was to know the perception of urinary incontinence and its influence on quality
of life of people with spinal cord injury. This is a cross-sectional study. The sample consisted of 101
individuals with traumatic paraplegia. Data collection was conducted through semi-structured interview in
which both instruments were applied: a sociodemographic and clinical questionnaire, with the objective
of knowing of the demographic characteristics of respondents and the variables that influence the quality
of life; and the second, the International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form
(ICIQ-SF), a specific instrument, which assesses the quality of life of people with urinary incontinence. It
was performed using the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test for analysis
of the variables with
statistical significance (p> 0.05). In addition, we performed a qualitative question aimed to know the
perception of respondents about urinary incontinence in their daily activities, through Content Analysis
from Bardin. The average overall score of the ICIQ- SF was 13.21 points (SD±3), median 14 points,
minimum 4 and maximum 21 points. Quantitative analysis showed that there was statistical significance
for the social domain (outside activities, p = 0.007, physical activities, (p = 0.035, work activity, p =
0.058); personal relationship (sexual activity, p = 0.0003, affectivity, p = 0.002).There was no statistical
significance for the following variables, bladder emptying (p = 0. 114), medication use (p = 0.574), type of
lesion (p = 0.145) and neurogenic bladder dysfunction (p = 0.798). Qualitative analysis of data identified
four categories: bothersome urinary loss, urinary loss is embarrassing, I do not know if you have adapted
bathroom, I’m always depending. This study show as the urinary incontinence causes major impact on
quality of life of people with spinal cord injury, especially with involvement in the social, sexual aspects
and personal relationships.
Key words: Spinal cord injury, Neurogenic bladder, Quality of life, Urinary incontinence, Rehabilitation
Nursing.
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GOIS, Gisele Almeida Soares de. Abandono ao tratamento: desafio para o controle da tuberculose.
2009 . p. 108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2009.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Epidemiologia e Saúde
Orientador: Sá, Lenilde Duarte de
Resumo: A tuberculose continua destacando-se em todo o mundo, apesar da ciência ter permitido
chegar ao tratamento adequado e a cura, com o apoio da expansão da estratégia do Tratamento
Diretamente Observado de Curta Duração (DOTS) e descentralização das ações de controle para a
Estratégia Saúde da Família, a doença tem o abandono e a não adesão ao tratamento como
importantes motivos de insucesso terapêutico, o que ocasiona implicações para saúde pública e para a
saúde do próprio indivíduo, pelas suas diversas repercussões. Considerando a maneira como a Equipe
de Saúde da Família integra as ações para o controle da tuberculose bem como no cuidado prestado ao
paciente e sua família, esta pesquisa objetivou analisar, no âmbito da Atenção Primária em Saúde, os
fatores relacionados ao abandono do tratamento da tuberculose na visão do doente, no município de
João Pessoa-PB, segundo a dimensão do enfoque familiar. Trata-se de uma pesquisa avaliativa de
natureza qualitativa. A construção do material empírico se deu através de entrevistas gravadas, no
período outubro e novembro de 2009, utilizando-se a
História Oral Temática como referencial
metodológico. Foram entrevistados sete usuários, que
tiveram o abandono como critério de
encerramento para o tratamento da TB. Após análise do material foi produzida uma grande categoria:
Fatores relacionados à descontinuidade do tratamento de Tuberculose segundo a percepção do doente
de TB, da qual emergiram duas
categorias empíricas: Vulnerabilidade social e o abandono do
tratamento da tuberculose; O cuidado integral da Equipe de Saúde da Família para com o doente de
tuberculose: fortalezas e fragilidades. A trajetória da pesquisa revelou que o vínculo com a Equipe de
Saúde da Família é fundamental para o êxito do tratamento podendo comprometer a continuidade do
mesmo. Identificou-se a necessidade da equipe de saúde conhecer o projeto de felicidade do indivíduo
e de sua família, para melhor conhecer e compreender comportamentos e valores relacionados ao
processo saúde-doença. Também se observou que as consultas são importantes estratégias de
monitorização do doente e de construção de vínculo. Constatou-se que é imperativo que se envolva o
paciente e sua família no processo do cuidado, trazendo à tona a necessidade da prática da co-gestão e
do cuidado integral e humanizado, além de incentivar parcerias interdisciplinares e
de ações
intersetorias. A análise das condições de vida dos colaboradores demonstrou que todos se encontravam
em situação de vulnerabilidade social, apontando que a TB está ligada a baixos níveis socioeconômicos,
o que leva à reflexão que o doente necessita de cuidado percebido como
uma dimensão da
integralidade. Desse modo, conclui-se que há necessidade de mudanças de
natureza política,
administrativa, organizacional e social, envolvendo os serviços de saúde, comunidade, familiares, meios
de comunicação e formação, além da sensibilização dos profissionais de saúde. Verifica-se que o
tratamento da tuberculose limitado aos aspectos clínicos da doença e a regularidade na ingestão de
medicamentos não é suficiente para solucionar a sua problemática e prevenir o abandono.
Palavras-chave: Pacientes desistentes do tratamento, Programa saúde da família, Tuberculose.

Abstract: Tuberculosis remains standing out in the world, despite science allowed to get proper treatment
and cure, with the support of the expansion strategy of Directly Observed Treatment, Short Course
(DOTS) and decentralization of control to the Health Strategy Family, the disease has abandonment and
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non-adherence to treatment as major reasons for treatment failure, which leads to implications for public
health and the health of the individual, its repercussions. Considering how the Family Health Team
includes the actions for the control of tuberculosis and the care provided to patients and their families,
this research aimed to analyze under the Primary Health Care, the factors related to noncompliance with
treatment for tuberculosis in the patient's vision in the city of João Pessoa - PB, by size of family focus.
This is an evaluative study of qualitative nature. The construction of the empirical material was collected
through interviews, during October and November 2009, using oral history as methodological issue. We
interviewed seven users who have had to abandon as a criterion of closure for the treatment of TB. After
examining the material was produced one major category: Factors related to discontinuation of the
treatment of tuberculosis according to the patient's perception of TB, from which emerged two empirical
categories: Social vulnerability and abandonment of treatment of tuberculosis; The comprehensive care
of the Health Team family for the patient with tuberculosis: strengths and weaknesses. The trajectory of
the research revealed that the link with the Family Health Team is crucial to the success of treatment
may compromise the continuity. We identified the need for the health care team know the project of
happiness of the individual and his family, to better know and understand behaviors and values related to
health-disease process. We also observed that the consultations are important strategies for patient
monitoring and link building. It was found that it is imperative to involve the patient and his family in the
care process, bringing to light the need for the practice of co-management and integral and humanized
care, and encourage interdisciplinary partnerships and of intersectoral actions. The analysis of living
conditions of the employees showed that all were in a situation of social vulnerability, noting that TB is
linked to lower socioeconomic levels, which leads to reflection that the patient needs care perceived as a
dimension of completeness. Thus, we conclude that there is need for changes in political, administrative,
organizational and social, involving health services, community, family, media
and training, and
awareness among health professional. It appears that the treatment of tuberculosis limited to the clinical
aspects of the disease and regular drug intake is not sufficient to solve your problem and prevent
abandonment.
Key words: Program health of the family, Desisting patients of the treatment, Tuberculosis.
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BARROS, Katiucia Martins. Revisão do diagnóstico de enfermagem integridade tissular
prejudicada: uma análise de conceito. 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na Enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: Os diagnósticos de enfermagem, enquanto categoria nominal, expressam o
raciocínio
diagnóstico realizado pelo enfermeiro a partir do exame clínico e permitem
a comunicação dos
fenômenos pertinentes à assistência. Entretanto, observa-se que
determinados diagnósticos de
enfermagem da taxonomia da NANDA-I não representam completamente os fenômenos observados na
prática assistencial do enfermeiro. Nesse contexto, verifica-se que a definição do diagnóstico integridade
tissular prejudicada não contempla danos às estruturas teciduais localizadas abaixo
do tecido
subcutâneo limitando sua utilização para diagnosticar lesões físicas com
comprometimento de
músculos, tendões, ossos, ligamentos, articulações e/ou
cápsulas. Além disso, as listas de
características definidoras e de fatores
relacionados do diagnóstico em questão não apresentam,
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respectivamente, outras lesões teciduais e outros fatores associados à ocorrência de lesões que são
evidenciados na prática. No intuito de contribuir para aumentar a abrangência do diagnóstico em estudo,
bem como para o aprimoramento da taxonomia da NANDA-I, realizou-se este estudo com o objetivo de
revisar o diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada apresentado pela taxonomia da
NANDA – I (2009- 2011). Trata-se de uma análise de conceito utilizando o modelo de Walker e Avant.
Para determinar o uso do conceito integridade tissular prejudicada, bem como os atributos definidores e
os antecedentes desse diagnóstico realizou-se uma revisão integrativa da literatura orientada pelas
seguintes questões: quais características definidoras do diagnóstico de enfermagem integridade tissular
prejudicada são
descritas na literatura? quais fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem
integridade tissular prejudicada são descritos na literatura? Os estudos foram selecionados nas bases
de dados PUBMED, LILACS, BDEnf, CINAHL, Banco de Teses da CAPES, TESESENF, Banco de
Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS) e por meio de busca no Google Acadêmico, considerando os
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e espanhol e dissertações ou
teses publicados em português que descrevem características definidoras e/ou fatores relacionados do
diagnóstico integridade tissular prejudicada, publicados a
partir de 2006. Os resultados da revisão
integrativa permitiram revisar a definição, as características definidoras e os fatores relacionados do
diagnóstico em estudo e
elaborar uma proposta de reformulação desses componentes estruturais.
Realizou- se, também, uma proposta de adequação semântica da tradução do termo tissular
do
enunciado diagnóstico e a elaboração da proposta do diagnóstico risco para
integridade tecidual
prejudicada. Ressalta-se que são necessários estudos de validação de conteúdo e validação clínica das
propostas dos diagnósticos de enfermagem integridade tecidual prejudicada e risco para integridade
tecidual prejudicada apresentadas nesta pesquisa, no intuito de aumentar o nível de evidência desses
diagnósticos.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem, Formação de conceito.
Abstract: Nursing diagnosis, as a nominal category, express a diagnostic reasoning of a
clinical
examination performed by a nurse and allows a communication of pertinent phenomena to assistance.
Nevertheless, it can be noticed that some NANDA-I Taxonomy nursing diagnosis do not represent
completely the observed phenomena in the nurse’s care practice. In this context, it was observed that
impaired tissue
integrity do not consider damage to the tissue structure located under the
subcutaneous tissue limiting its use to diagnose physical lesions compromising muscles, tendon ,
bones, ligaments, joints and/or capsule. Besides that, the list of defining characteristics and factors
related to the diagnosis mentioned do not show, respectively, other tissue lesions and other factors
associated to the occurrence of lesions which are enhanced in practice. In order to contribute to increase
this study diagnosis scope, as well as to enhance NANDA-I taxonomy, the aim of this study was to
review the structural components of nursing diagnosis of impaired tissue integrity shown by NANDA – I
taxonomy (2009-2011). This paper is about a concept analysis using Walker and Avant´s model. In order
to determine the concept of impaired tissue integrity, as well as the defining attributes and this diagnostic
preceding it was performed an integrative literature review guided by the following questions: which
defining characteristics of nursing diagnosis impaired tissue integrity are described in the literature?
Which factors related to nursing diagnosis impaired tissue integrity are described in the literature? The
studies were selected from the following databases PUBMED, LILACS, BDEnf, CINAHL, CAPES Digital
Bank of Theses Summaries, TESESENF, USP bibliographic database (DEDALUS) and through Google
Advanced Scholar search, considering the following criteria of inclusion: articles published in Portuguese,
English and Spanish and dissertations or theses which described defining characteristics and/or related
to impaired tissue integrity diagnosis, published from 2006. The results of the integrative review allowed
revising the definition, the defining characteristics and the factors related to this diagnostic and drafting a
proposal for the recasting of these structural components. It
was also performed a proposal for a
semantics translation suitability for the diagnosis term tissue. It should be emphasized the need of
studies of content validation studies
and clinic validation proposal of the review of impaired tissue
integrity diagnosis presented in this research aiming to increase the evidence level of this diagnosis.
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OLIVEIRA, Cleydson Rodrigues de. Associações entre carga de trabalho de enfermagem e
ocorrência de Úlcera por pressão em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. 2012
. p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na Enfermagem
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: A Úlcera por Pressão (UP) é reconhecida como um problema de saúde que envolve toda a
equipe de profissionais, mas principalmente a enfermagem no contexto da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), que visa o atendimento integral ao paciente grave, incluindo-se o diagnóstico, intervenções e
avaliação dos cuidados específicos de enfermagem. O excesso da carga de trabalho pode ser um dos
fatores desencadeantes da UP, principalmente quando o dimensionamento da equipe de enfermagem
não é feito conforme a demanda de cuidados de
enfermagem. Este estudo observacional do tipo
analítico com delineamento de coorte, teve como objetivo geral analisar associações entre carga de
trabalho de enfermagem e ocorrência de úlceras por pressão em pacientes internados em unidade de
terapia intensiva. Esta pesquisa foi desenvolvida na UTI geral de um hospital de grande porte de Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto a novembro de
2011, constituindo uma amostra de 66 pacientes. Foi aplicado o índice Nursing Activities Score (NAS)
para medida de horas de cuidados requeridas pelos pacientes, a Escala de Braden para medir o risco
de desenvolvimento de Úlcera por Pressão (UP) e os pacientes foram acompanhados até a alta, óbito,
transferência da UTI ou ocorrência da UP. Os dados desta pesquisa foram obtidos através da análise
diária dos prontuários, da visita diária ao leito dos pacientes e consulta aos enfermeiros assistenciais.
Os dados foram submetidos a análise descritiva e inferencial sendo utilizado o software R versão 2.13.0
para análise estatística, utilizando a Equação de Estimação Generalizada (GEE) com matriz de trabalho
simétrica composta, algorítimo de Backward e teste de Spearman. Os Resultados mostraram que os
idosos constituíram a maioria (60,6%), representando 66,7% daqueles que desenvolveram UP com
Odds Ratio (OR) = 1,04 (p=0,057). O sexo masculino predominou (54,5%), representando 77,8% das
ocorrências da UP. As mulheres apresentaram fator de proteção para UP com OR = 0,19 (p=0,017). Os
pacientes que evoluíram a óbito (14) representaram 44% dos acometidos com OR =3,53 (p= 0,029). A
elevação no escore de Braden mostrou fator de proteção para UP (p= 0,002). Em análise de regressão
multivariada foi demonstrado que para cada 10 pontos acrescidos no escore do NAS eleva-se a chance
de ocorrência de UP em 1,07 vezes (p=0.009) caracterizando associação entre carga de trabalho de
enfermagem e ocorrência de UP nos pacientes internados na UTI.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Úlcera por pressão, Unidades de terapia intensiva.

Abstract: Pressure Ulcer (PU) is a health problem well known to health care professionals. In the
context of the Intensive Care Unit (ICU), the role of the nursing crew in the prevention and treatment of
this condition is paramount. Excess workload may be one of the causes of PU cases in ICU, especially
when the nursing team is not adequately dimensioned to cope with the demand. This work develops an
analytical observational cohort study with the objective of understanding the relationship between nursing
workload and the occurrence of pressure ulcers in patients of ICUs. This research was developed in the
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ICU of a major hospital in Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Data concerning 66 patients was
collected from August to November 2011. We used the Nursing Activities Score (NAS) to measure the
number of care
hours required for the patients and the Braden scale to assess the risk of PU
development. The patients were observed until release, death, transfer from the ICU or PU occurrence.
The data was obtained through daily analysis of patient sheets, daily visits and interviews with the
nurses. We performed descriptive and inferential statistical analysis of the data using the R software
package version 2.13.0. We used a Generalized Estimation Equation (GEE) with a
fixed working
correlation matrix, the Forward-backward algorithm and Spearman's test. Elders represented the majority
of the patients (60.6%) with 66.7% developing PU with Odds
Ratio (OR) = 1.04 (p=0.057). Males
represented 54.5% of the patients and 77.8% of the PU
occurrences. Women were less prone to
developing PU with an OR = 0.19 (p=0.017). The 14 patients who died during the period represented
44% of the PU cases with OR=3,53 (p=0.029). Elevation of the Braden score reduced the probability of
PU development (p=0.002). Using multivariate regression analysis, we show that for each 10 point
increase in the Braden score, the probability of PU development increased 1.07 times (p=0.009) which
represents a strong evidence of the correlation of nursing workload with PU development in ICU patients.
Key words: Intensive Care Units, Nursing, Pressure Ulcer, workload.
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Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Rocha, Adelaide De Mattia
Resumo: Os acidentes de trabalho no Brasil constituem um grande problema de saúde pública que se
manifesta por uma agenda não concluída e compartilhada de obrigações visando a um conjunto de
responsabilidades para um resultado. Ao se compararem as estatísticas existentes no Brasil sobre a
violência no trabalho, tendo os acidentes de trabalho como uma de suas formas mais expressivas, não
fica evidenciado em toda a sua relevância e totalidade o impacto que tais agravos têm sobre o perfil de
morbimortalidade da população, nem seus prejuízos econômicos e sociais. Sua distribuição ocorre de
forma heterogênea com concentração expressiva na região central da cidade. Assim, o conhecimento
de seu comportamento espacial e de suas relações com as condições socioeconômicas bem como do
modelo de desenvolvimento adotado nas regiões metropolitanas, traduzido pelo perfil de produçãoconsumo, torna- se fundamental na formulação de estratégias visando à redução ou mesmo eliminação
desses agravos. O objetivo este estudo é identificar, descrever e analisar a distribuição espacial dos
acidentes de trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes, tendo como referência uma capital
brasileira no período de 2007 a 2011. Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo de base
territorial uma vez que está delimitado em uma área geográfica, o município de Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil. Foram utilizados dados secundários cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, e os dados sobre acidentes de trabalho graves são originários do SINAN. Utilizou-se ainda da
Relação Anual de Informações Sociais e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o
geoprocessamento, geração dos mapas, foi utilizado o software MapInfo Professional (GEOGRAPH) e
base cartográfica do IBGE. Recorreu-se também a pesquisa bibliográfica na base online. Os dados
revelam um
crescimento contínuo dos indicadores de morbimortalidade dos acidentes de trabalho
graves, que se concentram na faixa etária compreendida entre 18 e 39 anos e têm predomínio de
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trabalhadores inseridos no mercado formal (há subnotificação de
acidentes de trabalho no setor
informal), do sexo masculino, residentes em zona urbana e com tempo de permanência na escola de
cerca de oito anos. São responsáveis por
um maior número de incapacidade temporária com
expressivos registros na instalação da contratante e em vias públicas. Os segmentos produtivos com
maior concentração de
casos são construção civil, comércio, prestação de serviços, atividades
administrativas e serviços complementares e indústria da transformação. As causas dos acidentes
concentram-se no capitulo da CID 10 relativo a outras causas externas de traumatismos acidentais com
destaque para W01 a W 29. As lesões, segundo o código da CID 10,
mais significativas são os
traumatismos de punho e mão. No que concerne à ocupação,
as atividades relacionadas ao
agrupamento das obras civis (construção) são destaque. Evidencia-se queda dos acidentes de trabalho
fatais. Os casos de acidentes foram
georreferenciados por Distrito Sanitário, sendo que a análise
espacial identificou a natureza urbana dos acidentes de trabalho graves no município. O emprego da
análise
espacial possibilita o monitoramento espaço-temporal dos acidentes de trabalho e a
disseminação de informações, contribuindo para vigilância da situação de saúde.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Notificação de acidentes de trabalho, Saúde do trabalhador,
Sistemas de informação, Vigilância da Situação de Saúde.

Abstract: Occupational accidents constitute a huge problem of public health in Brazil which is
manifested by an unconcluded shared agenda of obligations aiming at a set of responsibilities for a
result. When the existing Brazilian statistics concerning work-related violence, of which occupational
accidents are one of the most expressive aspects, are compared, the real relevance and impact of such
injuries on the profile of mortality of population nor their economic and social damages are not fairly
evidenced. Its
distribution occurs heterogeneously with significant concentration in the central city.
Thus, getting to know their spatial behavior and their relations with the socioeconomic conditions as well
as the model of development adopted in the metropolitan regions, indicated by the profile of production /
consumption is fundamental for the formulation of strategies that may help the achievement of the
reduction or even the elimination of those accidents. The objective of this study is to identify, describe
and analyze the spatial distribution of fatal and serious occupational accidents as well as those involving
children and adolescents having as reference a Brazilian city, in the period of 2007 to 2011. It is an
exploratory-descriptive study of territorial basis, once it is situated in a well- defined geographical area,
the city of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Secondary
data available in the Municipal Health
Secretariat of Belo Horizonte were used as
guidance. The data concerning serious occupational
accidents of derive from SINAN. The Annual Relation of Social Information and data from Brazilian
Institute of Geography and Statistics were also used. For the geo-processing, generation of maps, the
Software
MapInfo Professional (GEOGRAPH) and cartography bases from IBGE were the chosen
material. There was also online based bibliographic research. The data reveals a continuous growing in
the indicators of morbidity and mortality of serious occupational accidents, which are concentrated in the
age between 18 and 39 years of age. Most data show a predominance of male workers who are inserted
in the formal market (the number of accidents involving informal workers is unknown, since there is a
massive amount of cases that are not registered), live in the urban zone and have in average eight
years of permanence in school. They are also involved in the highest number of cases of temporary
incapacity, being most of the cases registered either in the
company?s installations or in public
highways. The productive segments with the highest concentration of cases are the building industry,
market, provision of services,
management activities and complementary services and industry of
transformation. The causes of accidents are concentrated in the chapter of CID 10 which concerns other
external causes of accidental traumatisms emphasizing the categories W01 to W29. The
most
expressive injuries regarding the CID 10 code are the traumatisms of wrist and hand. In what regards
occupation, the activities related to groups of building workers are in emphasis. A reduction of fatal
occupational accidents could be noticed in this study.
The accidents were geo-referenced to their
respective Sanitary District. The spatial analyses identified the urban nature of most serious occupational
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accidents in the city of
Belo Horizonte. The use of spatial analyses enables the monitoring of
occupational
accidents and helps the spreading of information, contributing for Health Vigilance
Situation.
Key words: Registration of Occupational Accidents, Occupational Accidents, Worker?s Health, Health
Vigilance Situation.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8ZJLTZ/k_tia_rita_gon_alves.pdf?sequence=1
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MACHADO, Ísis Eloah. Fatores associados e tendências de uso e abuso de álcool entre mulheres
em Belo Horizonte. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Estudos e Pesquisas em Epidemiologia
Orientador: Malta, Deborah Carvalho
Resumo: As mulheres, tradicionalmente consideradas consumidoras leves do álcool, estão, nos últimos
anos, alcançando padrões de consumo equivalentes aos dos homens. Devido ao elevado custo social
do uso de álcool, o crescente fenômeno entre as mulheres merece grande atenção. O objetivo do
presente estudo foi analisar os fatores associados ao uso habitual e abuso de álcool entre mulheres
adultas no município de Belo Horizonte, bem
como as tendências temporais desses dois
comportamentos na população entre os anos de 2006 e 2011. Trata-se de um estudo baseado nos
dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico. Considerou-se uso habitual, referência de ingestão de pelo menos uma dose de bebida
alcoólica e abuso, ingestão de quatro ou mais doses em pelo menos uma ocasião nos 30 dias anteriores
à entrevista. As variáveis independentes avaliadas foram: aspectos sociodemográficos, incluindo faixa
etária, cor da pele, escolaridade, estado civil e inserção no mercado de trabalho; e de saúde, tabagismo,
sedentarismo, consumo recomendado de frutas legumes e verduras e excesso de peso. A regressão de
Poisson foi utilizada para avaliar os possíveis fatores associados ao uso e abuso de álcool no ano de
2011. As tendências temporais foram avaliadas por meio de regressão linear simples. O uso habitual de
álcool foi mais prevalente entre as mulheres mais jovens, bem como as de maior escolaridade, as que
não viviam em união estável e as fumantes (p<0,05), enquanto o abuso esteve associado à faixa etária
mais jovem, alta escolaridade, classificação do estado de saúde como ruim e tabagismo (p<0,05). Com
relação às tendências temporais, entre 2006 e 2011, observou-se decréscimo nas prevalências de uso
habitual e de abuso de álcool, sendo que, a proporção de mulheres que informaram fazer uso habitual
de álcool, sofreu diminuição de 19,9%, e, com relação ao abuso, houve diminuição de 12,1%. No
entanto, as tendências de diminuição não são estatisticamente significativas (Uso habitual: p=0,388; e
abuso de álcool: p=0,908). Embora as tendências gerais tenham apresentado esses resultados, foi
observado decréscimo nas prevalências de uso habitual de álcool na faixa de escolaridade entre 9 e 11
anos (p=0,048) e entre as mulheres que apresentaram alimentação mais saudável (p=0,014). Quanto ao
abuso de álcool, ocorreu aumento nas prevalências em mulheres com escolaridade acima de 12 anos
(p=0,019). A proporção de mulheres que relataram dirigir após episódio de abuso de álcool variou entre
0,0% e 0,5%, sendo que em 2011, foi observada a menor proporção. Faz- se necessária a aplicação de
políticas intersetoriais de prevenção do consumo abusivo de álcool entre as mulheres, principalmente
entre as mais jovens, as com elevada escolaridade, as fumantes, as que apresentam bom estado de
saúde e que não vivem em união estável, grupos identificados com maior probabilidade de apresentar
este comportamento.
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Palavras-chave: Consumo de bebidas alcoólicas, Mulheres, Vigilância epidemiológica.

Abstract: Women that are traditionally considered light consumers of alcohol are, in recent years,
achieving equivalent patterns of consumption than men. Due to the high social cost of alcohol use, the
growing phenomenon among women deserves greater attention. The main objective of this study was to
analyze the associated factors with current alcohol use and binge drinking among adult women living in
Belo Horizonte, as well as temporal trends of both behaviors in the population between the years 2006
and 2011. This is a study based on
data from the VIGITEL - Belo Horizonte (Telephone-based
Surveillance of Risk and Protective Factors for Chronic Diseases). Alcohol use was considered when
women self-reported at least one dose intake in the last 30 days and alcohol abuse was considered
when four or more drinks were taken on at least one occasion at the same period. The independent
variables were: sociodemographic characteristics, including age, race, education, marital status, and
participation in the labor market, health status, smoking, sedentary lifestyle, recommended fruit and
vegetables intake and overweight. Poisson regression was used to
evaluate the possible factors
associated with alcohol use and abuse. The time series were analysed using the linear regression.
Alcohol use was more prevalent among younger and single women, with higher educational level and
smoking habit. Alcohol abuse was
associated to age, schooling, health status and smoking habit.
Between 2006 and 2011,
there was a decrease in the prevalence of usual and abusive alcohol
consumption, and the rat of women who reported regular alcohol use, suffered a decrease of 19.9%,
and, with respect to abuse, there was a decrease of 12.1%. However, the decrease trends of alcohol
use (p=0.388) and abuse (p=0.908) aren’t statistically significant. Although the general trends have
presented these results, were observed differences between groups. With respect to alcohol use, was
observed decrease in prevalence in the range of schooling from 9 to 11 years (p=0.048) and those who
had more healthy diet (p=0.014). Despite alcohol abuse, an increase in prevalence in women with
education upper 12 years (p=0.019). The proportion of women who reported driving after an episode of
alcohol abuse ranged between 0.0% and 0.5% during the six years studied, and in 2011, was observed
the lower prevalence Thus, it’s necessary prevention policies of alcohol abuse among women, especially
between younger, those with high education, those who do not live in a stable union, those who rated
their health as better and smokers, the identified groups most likely to exhibit this behavior.
Key words: Epidemiological Surveillance, Women, Alcohol Drinking.
Acesso remoto ao texto integral:
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MACHADO, Ísis Eloah. Fatores associados e tendências de uso e abuso de álcool entre mulheres
em Belo Horizonte. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Estudos e Pesquisas em Epidemiologia
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: As mulheres, tradicionalmente consideradas consumidoras leves do álcool, estão, nos últimos
anos, alcançando padrões de consumo equivalentes aos dos homens. Devido ao elevado custo social
do uso de álcool, o crescente fenômeno entre as mulheres merece grande atenção. O objetivo do
presente estudo foi analisar os fatores associados ao uso habitual e abuso de álcool entre mulheres
adultas no município de Belo Horizonte, bem
como as tendências temporais desses dois
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comportamentos na população entre os anos de 2006 e 2011. Trata-se de um estudo baseado nos
dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico. Considerou-se uso habitual, referência de ingestão de pelo menos uma dose de bebida
alcoólica e abuso, ingestão de quatro ou mais doses em pelo menos uma ocasião nos 30 dias anteriores
à entrevista. As variáveis independentes avaliadas foram: aspectos sociodemográficos, incluindo faixa
etária, cor da pele, escolaridade, estado civil e inserção no mercado de trabalho; e de saúde, tabagismo,
sedentarismo, consumo recomendado de frutas legumes e verduras e excesso de peso. A regressão de
Poisson foi utilizada para avaliar os possíveis fatores associados ao uso e abuso de álcool no ano de
2011. As tendências temporais foram avaliadas por meio de regressão linear simples. O uso habitual de
álcool foi mais prevalente entre as mulheres mais jovens, bem como as de maior escolaridade, as que
não viviam em união estável e as fumantes (p<0,05), enquanto o abuso esteve associado à faixa etária
mais jovem, alta escolaridade, classificação do estado de saúde como ruim e tabagismo (p<0,05). Com
relação às tendências temporais, entre 2006 e 2011, observou-se decréscimo nas prevalências de uso
habitual e de abuso de álcool, sendo que, a proporção de mulheres que informaram fazer uso habitual
de álcool, sofreu diminuição de 19,9%, e, com relação ao abuso, houve diminuição de 12,1%. No
entanto, as tendências de diminuição não são estatisticamente significativas (Uso habitual: p=0,388; e
abuso de álcool: p=0,908). Embora as tendências gerais tenham apresentado esses resultados, foi
observado decréscimo nas prevalências de uso habitual de álcool na faixa de escolaridade entre 9 e 11
anos (p=0,048) e entre as mulheres que apresentaram alimentação mais saudável (p=0,014). Quanto ao
abuso de álcool, ocorreu aumento nas prevalências em mulheres com escolaridade acima de 12 anos
(p=0,019). A proporção de mulheres que relataram dirigir após episódio de abuso de álcool variou entre
0,0% e 0,5%, sendo que em 2011, foi observada a menor proporção. Faz- se necessária a aplicação de
políticas intersetoriais de prevenção do consumo abusivo de álcool entre as mulheres, principalmente
entre as mais jovens, as com elevada escolaridade, as fumantes, as que apresentam bom estado de
saúde e que não vivem em união estável, grupos identificados com maior probabilidade de apresentar
este comportamento.
Palavras-chave: Consumo de bebidas alcoólicas, Mulheres, Vigilância epidemiológica.

Abstract: Women that are traditionally considered light consumers of alcohol are, in recent years,
achieving equivalent patterns of consumption than men. Due to the high social cost of alcohol use, the
growing phenomenon among women deserves greater attention. The main objective of this study was to
analyze the associated factors with current alcohol use and binge drinking among adult women living in
Belo Horizonte, as well as temporal trends of both behaviors in the population between the years 2006
and 2011. This is a study based on
data from the VIGITEL - Belo Horizonte (Telephone-based
Surveillance of Risk and Protective Factors for Chronic Diseases). Alcohol use was considered when
women self-reported at least one dose intake in the last 30 days and alcohol abuse was considered
when four or more drinks were taken on at least one occasion at the same period. The independent
variables were: sociodemographic characteristics, including age, race, education, marital status, and
participation in the labor market, health status, smoking, sedentary lifestyle, recommended fruit and
vegetables intake and overweight. Poisson regression was used to
evaluate the possible factors
associated with alcohol use and abuse. The time series were analysed using the linear regression.
Alcohol use was more prevalent among younger and single women, with higher educational level and
smoking habit. Alcohol abuse was
associated to age, schooling, health status and smoking habit.
Between 2006 and 2011,
there was a decrease in the prevalence of usual and abusive alcohol
consumption, and the rat of women who reported regular alcohol use, suffered a decrease of 19.9%,
and, with respect to abuse, there was a decrease of 12.1%. However, the decrease trends of alcohol
use (p=0.388) and abuse (p=0.908) aren’t statistically significant. Although the general trends have
presented these results, were observed differences between groups. With respect to alcohol use, was
observed decrease in prevalence in the range of schooling from 9 to 11 years (p=0.048) and those who
had more healthy diet (p=0.014). Despite alcohol abuse, an increase in prevalence in women with
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education upper 12 years (p=0.019). The proportion of women who reported driving after an episode of
alcohol abuse ranged between 0.0% and 0.5% during the six years studied, and in 2011, was observed
the lower prevalence Thus, it’s necessary prevention policies of alcohol abuse among women, especially
between younger, those with high education, those who do not live in a stable union, those who rated
their health as better and smokers, the identified groups most likely to exhibit this behavior.
Key words: Epidemiological Surveillance, Women, Alcohol Drinking.
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Resumo: Trata-se de um estudo fundamentado na Teoria das Representações Sociais desenvolvida de
acordo com o referencial teórico-metodológico da Teoria do Núcleo Central. Teve por objetivo analisar
as representações sociais de docentes de enfermagem de Instituições de Educação Superior sobre
promoção da saúde. A pesquisa de campo foi realizada com docentes de Enfermagem de três cursos
de graduação em Enfermagem de Instituições de Educação Superior Privadas da região metropolitana
de Belo Horizonte, tendo como sujeitos
124 docentes de enfermagem em um universo de 180,
distribuídos em três cursos de graduação em Enfermagem privados. Para o levantamento dos dados,
foram realizadas coletas de evocações livres sob a forma de questionário, em que foi solicitado aos
sujeitos que
escrevessem rapidamente 5 (cinco) palavras ou expressões que lhes vinham
imediatamente à lembrança a partir do estímulo auditivo do termo indutor “Promoção da Saúde”. A
análise do material coletado através da evocação livre foi feita pela técnica do quadro de quatro casas,
criado por Pierre Vergès, e o tratamento dos dados coletados foi realizado através do Software
Ensemble de Programmes Permettant l'Analyse des Évocations (EVOC) versão 2003, a partir
da
construção do corpus de análise. O material foi, então, tratado pelo Software EVOC 2003, que calculou
para cada corpus do termo indutor “promoção da saúde”, a frequência simples
de cada palavra
evocada, as ordens médias de cada palavra e a média das ordens médias de evocação e, ao final,
gerou as informações dos quadrantes que foram montados pelo pesquisador no quadro de quatro
casas. Os resultados apontam para relações de permanência e mudança deste grupo social com o
paradigma da promoção da saúde, e ora sua relação com o modelo de saúde tradicional fragmentado e
ora com o modelo integral, plural e ampliado de saúde. Percebeu-se que a promoção da saúde se
insere na evolução histórica e prática do trabalho em saúde, das políticas públicas e de alguns modelos
pedagógicos em saúde. Constatou-se, que prevenção/educação representa aquilo que é consensual no
grupo pela
homogeneidade das evocações e forte presença no quadrante superior esquerdo do
conjunto dos docentes e nas variáveis. Entre estes se destaca o termo prevenção. As dimensões
empíricas constituídas pelos docentes parecem apontar uma relação mais próxima do modelo
biomédico. Na maioria dos professores, a representação social organiza-se em torno de um possível
núcleo central cujo enfoque recai na perspectiva do modelo curativista e do modelo pedagógico diretivo
voltado para a prevenção de doenças. Essa ideia, presente nos elementos prevenção reforçado pelos
termos política e assistência, se ancora nos pressupostos do
sanitarismo campanhista, modelo
predominante no início do século XX. A promoção da saúde continua objetivando a prevenção da
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doença através da transmissão de informações relativas à higiene e hábitos considerados saudáveis e
sob influência do saber técnico- científico. Há outra dimensão presente que se refere à valorização do
conhecimento científico do profissional, representado pelos elementos padronizados como educação,
reforçada por política e assistência que parece ancorar-se no modelo médico-assistencial privatista que
prioriza uma assistência em saúde especializada, individual e curativa. Entretanto, há também
apontamentos que parecem aproximar-se do ideário do paradigma da promoção da saúde presente nos
termos educação, abordagem-coletiva, cuidado, qualidade-vida e
determinantes, presente também
principalmente em determinados grupos, como os de docentes que trabalham conteúdos da atenção
básica dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Docentes, Enfermagem, Promoção da saúde, Representações sociais.

Abstract: This is a study based in the Social Representativeness Theory developed according to the
theoretical-methodological reference of the Central Nuclei Theory. The purpose was to analyze the
Nursing professors social representativeness on providing health, from Superior Educational Institutions.
The research was made with nursing professors from three different graduation courses from Nursing
Superior Educational Institutions in the metropolitan area of Belo Horizonte. The sample was of 124
professors out of a universe of 180 from the Institutions mentioned above. Data collection was made
under the form of a questionnaire in which they were asked to wright down 5 (five) words or expressions
quickly when they were told the term “Health Promotion”. The analyzes of this material was made using
the technique of the table of four houses, created by Pierre Vergès and the software Ensemble de
Programmes Permettent l’Analyse (EVOC) version 2003 computed these data after the formation of the
analyzes corpus. The material was analyzed by the software which calculated the simple frequency of
each evocated word, the average order of each word and the average of the average order of the words,
generating the information used by the researcher in the technique of 4 houses. The results show that
the permanent relations and the changes of this social group with the health promotion paradigm and its
relation with the traditional health model either the fragmented or the complete, plural and vast ones. It
was noticed that the health promotion is inserted in the historical and practical evolution of the health job,
the public politics and some pedagogical models. It was stated that the prevention and the education
represent what was the consensus of the group and its presence in the left superior quadrant of the
professors group and its variations. The term prevention was detached. The
empirical dimensions
constituted by the professors seem to target a closer relation to the biomedical model. For the majority of
the professors, the social representativeness are organized around a possible central nucleus with focus
is on the healing and the pedagogical model perspectives leading to sick healing. This idea, present in
the element prevention, reinforced by the terms politics and assistance, is anchored in the presumptive
campaign sanitarianism, main model at the beginning of XX century. Health promotion continues aiming
illness prevention through information transmission related to hygiene and considered health habits and
also under the influence of technical-scientific knowledge. There is another present dimension which
refers to the professional scientifical knowledge valorization and is
represented by the patterned
elements as reinforced education by politics and assistance which seems to be anchored in the private
medical-assistance model that priories a
specialized, individual and healing assistance in health.
However, there are some appointments which shows that the ideal is due also to education, groupapproach, care, life-quality, and determiners, that are present as well mainly in some groups as the
group of professors who work on subjects due to basic health services. It was shown that although it is
slow, there are changes between the relation of health promotion and the amplified health concept.
Key words: Nursing, Professors, Social representativeness, Providing health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA93ZL58/enilmar_da_cunha_de_carvalho.pdf?sequence=1
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PAULUCCI, Tatiana Dias. Análise do cuidado dispensado a portadores de hipertensão arterial em
Belo Horizonte, segundo inquérito telefônico. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos e Pesquisas em Epidemiologia
Orientador: Malta, Deborah Carvalho
Resumo: Objetivo: analisar o cuidado dispensado aos hipertensos na população de Belo Horizonte,
segundo posse ou não de plano de saúde. Métodos: Foram realizadas entrevistas telefônicas
em
amostra de adultos hipertensos no ano de 2009 em Belo Horizonte (n=100), comparando- se a
assistência prestada aos hipertensos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Suplementar
(SS) usando-se os testes de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. Resultados: Os usuários
exclusivos do SUS apresentaram menor escolaridade (p=0,000), eram mais jovens (p=0,024), da cor de
pele não branca (p=0,005). Quanto à assistência prestada usuários da SS tiveram maior frequência de
médico de referência (p=0,010), maior controle da pressão arterial sistólica e diastólica (p=0,014) e
(p=0,027). Não foram
encontradas diferenças quanto ao tempo de diagnóstico da hipertensão,
orientações quanto ao cuidado com a hipertensão foram semelhantes, bem como a periodicidade de
visita ao serviço de saúde e da última consulta médica, recomendação do uso de anti-hipertensivo e
tempo da última medida da pressão arterial. Os grupos operativos foram mais frequentados pelos
usuários do SUS (p=0,035). A aquisição de medicamentos anti-hipertensivos pelos beneficiários da SS
foi mais frequente nas farmácias privadas e os usuários do SUS utilizaram mais os Centros de Saúde
(p=0,000). Não houve diferença quanto às orientações sobre consumo de menos sal, álcool, cessação
do tabagismo, prática de atividade física, uso de medicação anti-hipertensiva e adoção de hábitos
alimentares saudáveis e nem quanto à
incorporação dessas práticas de promoção da saúde.
Conclusão: Foram observadas iniquidades na utilização dos serviços de saúde entre os usuários do
SUS e beneficiários da SS no que tange a cor, escolaridade, idade, médico de referência, controle dos
níveis pressóricos e participação em grupos educativos.
Palavras-chave: Doença Crônica Não Transmissível, Hipertensão Arterial Sistêmica, Inquéritos
Telefônicos, Linha de Cuidado, Saude suplementar, Sistema único de saúde.

Abstract: Objective: To examine the care given to patients with hypertension in the services of public
and private health in the population of Belo Horizonte, Minas Gerais. Methods: Telephone interviews
were conducted in a sample of hypertensive adults in the year 2008/2009 in Belo Horizonte (n=100). We
compared the care provided to hypertensive users of the Unified
Health System (SUS) and
Supplementary Health (SS) using the chi-square test or Fisher exact test. Results: The exclusive SUS
users had lower education (p=0.000), were younger (p=0.024), skin color non-white (p=0.005). The
assistance provided users had a higher frequency of SS medical reference (p=0.010), control of systolic
blood pressure and diastolic had controlled blood pressure levels (p=0.014) (p=0.027). There were no
differences in the time of diagnosis of hypertension guidelines for the care with hypertension were
similar, and the frequency of visits to health service and the last medical consultation, recommending the
use of antihypertensive and time of last measurement blood pressure. The operative groups were most
frequented by users of SUS (p=0.035). The acquisition of antihypertensive medications by beneficiaries
of the SS was more frequent in private pharmacies and SUS users used more health centers (p=0.000).
There was no difference in the guidelines on salt intake, alcohol, smoking cessation, physical activity,
antihypertensive drugs and modification of eating habits. In regard to health promotion incorporated by
hypertensive (salt intake, modification of eating habits, physical activity practice and regular use of
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medication) did not differ between individuals SUS users and beneficiaries of the SS. Conclusion: There
were inequities in the use of health services among SUS users and beneficiaries of SS with respect to
color, education, age, medical reference, control of blood pressure levels and participation in educational
groups.
Key words: Care Line, Health System, Health Care Providers, Hypertension.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA93ZLQ4/tatiana_dias_paulucci.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17903
CARVALHO, Ana Paula Mendes. Soropositividade anti PGL-I em contatos domiciliares de casos de
hanseníase na microrregião de Almenara, Minas Gerais. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, realizado pela análise da história e
das condições de vida do paciente e pelo exame dermatoneurológico. Exames complementares podem
ser utilizados para confirmação do diagnóstico e para a
classificação dos pacientes. Os testes
sorológicos, que identificam anticorpos contra o
glicolípidio fenólico-I, antígeno específico do
Mycobacterium leprae, têm sido utilizados para classificação dos pacientes, monitoramento da terapia,
avaliação do risco de recidiva e seleção dos contatos com maior risco de adoecer. O objetivo do estudo
foi analisar a
soropositividade anti PGL-I em contatos domiciliares dos casos notificados com
hanseníase na microrregião de Almenara, Minas Gerais. O delineamento foi transversal, do
tipo
analítico. Foram selecionados sete municípios da microrregião de Almenara, que apresentaram maior
número de casos e de contatos domiciliares registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, período de 2006 a 2010. Os critérios para inclusão dos contatos domiciliares no estudo
foram: ter idade igual ou superior a sete anos, residir com o caso índice de hanseníase à época do
diagnóstico e não ter histórico de adoecimento por hanseníase. A Ficha de Notificação Individual foi
utilizada para identificação dos casos de hanseníase e a coleta de dados foi realizada por visitas
domiciliares. Os dados foram obtidos pela aplicação de um questionário estruturado e o teste ML Flow
foi utilizado para análise sorológica. O Software Epi Info foi utilizado para elaboração do banco de dados
e os softwares Statistical Package for the Social Sciences e Statistical Software for Professionals foram
utilizados para as análises estatísticas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais. A taxa geral de soropositividade anti PGL-I foi de 13,9% e entre
contatos de casos classificados como
paucibacilares e multibacilares foi de 8,8% e 18,2%,
respectivamente. Verificou-se
associação estatística (p<0,05) entre a idade, a presença de sinais
sugestivos de hanseníase e a soropositividade anti PGL-I. Em relação às características clínicas dos
casos índices de
hanseníase, as variáveis classificação operacional, forma clínica e grau de
incapacidade física no diagnóstico também apresentaram associação significativa com a sorologia dos
contatos domiciliares. No modelo final da regressão de Poisson, a idade, a presença de
sinais
sugestivos de hanseníase e a classificação operacional do caso índice permaneceram associadas à
soropositividade anti PGL-I. Os resultados encontrados sugerem que a soropositividade anti PGL-I dos
contatos domiciliares está relacionada às características clínicas dos casos de hanseníase e que a
avaliação sorológica pode ser considerada uma estratégia para a identificação de indivíduos com maior
risco de desenvolver hanseníase ou na fase inicial da doença. Apesar dos testes sorológicos disponíveis
não serem considerados testes diagnósticos, eles podem ser utilizados como estratégias auxiliares,
quando associados a parâmetros clínicos. Evidencia-se a importância da realização de outros estudos
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sorológicos com contatos de casos de hanseníase, principalmente com delineamentos longitudinais,
para avaliar a evolução da infecção e a manifestação clínica da doença e sua relação com a sorologia
anti PGL-I.
Palavras-chave: Estudos
Testes sorológicos.

soroepidemiológicos,

Hanseníase/diagnóstico,

Hanseníase/transmissão,

Abstract: Leprosy diagnosis is essentially clinical, based on the patients’ history and life condition
analysis as well as on dermatological and neurological examinations. Complementary examinations can
be performed as diagnosis confirmation and patient classification.
Serological tests that identify
antibodies to phenolic glycolipid-I antigen specific to Mycobacterium leprae are being used to classify
patients, monitor therapy, assess the risk of recurrence and select contacts at a greater risk of becoming
infected. The aim of the present study is to analyse the anti PGL-I seropositivity in household contacts of
notified leprosy cases in the micro region of Almenara, Minas Gerais. It is an analytic study with a
cross-sectional design. Seven municipalities in the micro region of Almenara were selected, since the
area displayed the largest number of cases and household contacts
registered by the Sistema de
Informação de Doenças de Notificação from 2006 to 2010. Inclusion criteria for household contacts were
minimum age 7 years old, people with no history of leprosy living with the leprosy index case at the time
of diagnosis. An Individual
Notification Form to identify leprosy cases. Data was collected during
household visits. Data were obtained through a structured questionnaire. The ML Flow test was used for
serological analysis. Epi Info was used to prepare database. Statistical Package for the Social Sciences
and Statistical Software for Professionals were applied for statistical analysis. The study was approved
by the Ethics in Research Committee of the Universidade Federal de Minas Gerais. The general rate of
anti-PGL-I seropositivity was 13.9%. Among contact cases classified as paucibacillary and multibacillary
the rate was 8.8% and 18.2%, respectively. There was a statistical association (p <0.05) between age,
the presence of signs suggestive of leprosy and anti PGL-I seropositivity. Regarding the clinical features
of index leprosy cases, the variables “operational classification”, “clinical form”, and “disability degree at
diagnosis” were significantly associated with the serology of household contacts. In the final Poisson
regression model age, presence of signs
suggestive of leprosy and the index case operational
classification remained associated with anti PGL-I seropositivity. The results indicate that the anti-PGL-I
seropositivity of
household contacts is related to the clinical features of leprosy cases and that
serological evaluation could be used for identifying individuals at a higher risk of developing leprosy or
in the early stages of the disease. Although the serological tests available are not
considered as
diagnostic tests, they can be used as secondary strategies, when associated with clinical parameters.
This study highlights the importance of further serological studies
on leprosy cases, mainly with a
longitudinal design, to assess the progression and clinical manifestation of the disease as well as its
relation to anti PGL-I serology.
Key words: Seroepidemiologic Studies Serologic Tests, Leprosy/transmission, Leprosy/diagnosis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA92GNUL/ana_paula_mendes_carvalho.pdf?sequence=1
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FERREIRA, Nathália Luíza. Efetividade do aconselhamento nutricional em mulheres com excesso
de peso atendidas na Atenção Primária à Saúde. 2012 . p. 162. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Lopes, Aline Cristine Souza
Resumo: Introdução: As altas taxas de doenças crônicas demandam por ações
alicerçadas em
mudanças nos modos de vida da população, sobretudo na Atenção Primária à Saúde (APS). Objetivo:
Avaliar a efetividade do aconselhamento nutricional em mulheres com excesso de peso acompanhadas
em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Métodos: Estudo de intervenção do tipo antes-e-depois, com
mulheres com excesso de peso, = 20 anos, encaminhadas para acompanhamento nutricional em UBS
dos Distritos Sanitários Leste (UBS-L) e Barreiro (UBS-B) de Belo Horizonte-MG, durante 12 meses.
Verificou-se a evolução do estado nutricional pela aplicação de anamnese no início e ao final do estudo,
contendo dados sociodemográficos,
econômicos, de saúde, hábitos e consumo alimentar, e
antropometria. A intervenção consistiu em aconselhamento nutricional individual, com intervalos de 30
a 50 dias. Foram realizados os testes t de Student pareado, Wilcoxon de postos sinalizados e McNemar
e, regressão linear múltipla para identificar variáveis da linha de base associadas aos desfechos: delta
percentual do peso, da circunferência da cintura (CC) e do Índice de conicidade (Índice C) (p<0,05).
Resultados: Foram avaliadas 48 mulheres (24 em cada UBS), a maioria adulta (62,5%-UBS-L; 79,2%UBS-B). Após 12 meses, na UBS-L houve incremento do consumo semanal de frutas (p=0,013), e
número de refeições (p=0,039); redução do consumo de líquidos nas refeições (p=0,031); calorias
(p=0,010), carboidratos (p=0,004), lipídios (p=0,014), ácidos graxos monoinsaturados - AGM (p=0,004);
Índice massa corporal – IMC (p=0,017), CC (p=0,019) e Razão cintura-altura - RCA (p=0,012). Na UBSB constatou-se aumento da percepção
corporal como magra/normal (p=0,008), ingestão diária de
verduras (p=0,001) e
legumes (p=0,039), número de refeições (p=0,002), consumo de selênio
(p=0,053) e vitamina C (p=0,015); e diminuição da ingestão de sal (p=0,012), óleo (p=0,001), calorias
(p=0,021), lipídios (p=0,001), ácidos graxos saturados
(p=0,017), ácidos graxos poliinsaturados
(p=0,001), AGM (p=0,001), sódio (p=0,012), vitamina E (p=0,005), peso (p=0,007), IMC (p<0,001), CC
(p<0,001), RCA (p<0,001) e Índice C (p=0,001). A análise multivariada indicou associação de variáveis
sociodemográficas (ocupação profissional), de saúde
(hipercolesterolemia, horas de sono e
autopercepção do peso), hábitos alimentares (desjejum; consumo de sal, líquidos nas refeições, e
ingestão diária de verduras e leite), consumo de nutrientes (calorias; vitaminas C e E; percentual do
valor calórico total advindo de proteínas; inadequação do consumo de carboidratos, lipídios, colesterol e
selênio) e a RCA com os desfechos avaliados. Conclusão: Constataram-se melhorias no perfil de saúde
e nutrição das usuárias, denotando a relevância de intervenções nutricionais na APS voltadas para
mulheres com excesso de peso e comorbidades. Ademais, a identificação de fatores da linha de base
associados à evolução antropométrica pode melhor direcionar as ações, favorecendo sua efetividade.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Consumo de alimentos, Estudos de intervenção, Obesidade,
Saúde da mulher.

Abstract: Introduction: The high prevalence of chronic diseases demand interventions that encourage
healthier lifestyles, specially in Primary Health Care (PHC). Objective: To evaluate the effectiveness of
nutritional counseling for women with overweight in monitoring at PHC Units. Methods: Before-and-after
intervention study, with overweight women, =20 years, that were referred to nutritional monitoring at PHC
Units (PHCU) in the East District (PHCU-E) and Barreiro District (PHCU-B) of Belo Horizonte-MG, during
12 months. Was verified the evolution of nutritional status by applying anamnesis at the beginning and
the end of intervention, aimed to assess sociodemographic and economic characteristics, health profile,
habits and dietary intake, and
anthropometry. The intervention consisted of individual nutritional
counseling (intervals of 30-50 days). Descriptive analysis was performed and used statistical tests
paired Student’s t, Wilcoxon and McNemar. Multiple linear
regression was used to examine which
baseline variables were associated with the outcomes: delta percentage of weight, Waist circumference
(WC) and Conicity index - C Index (p<0.05). Results: Were evaluated 48 women (24 at each PHCU),
most adults (PHCU-E: 62.5%; PHCU-B: 79.2%). After the intervention, at the PHCU-E there was an
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increase in consume of fruits (p=0.013), increase of the number of meals (p=0.039), reducing of the habit
of
consuming liquids at meals (p = 0.031), reducing of the consumption of calories
(p=0.010),
carbohydrates (p=0.004), fat (p=0.014), monounsaturated fatty acids - MUFA (p=0.004), and reducing in
the body mass index-BMI (p=0.017), WC (p=0.019) and the waist to height ratio - WHtR (p=0.012). At
PHCU-B, there was increased body perception as slim/normal (p=0.008), increase in the daily intake of
leafy vegetables (p=0.001) and other vegetables (p=0.039), increase in the number of meals (p=0.002),
increase in the consumption of selenium (p=0.053) and vitamin C (p=0.015). Also were found decrease
in the daily intake of salt (p=0.012), oil (p=0.001), reducing of the consumption of calories (p=0.021), fat
(p=0.001), saturated fatty acids (p=0.017), polyunsaturated fatty
acids(p=0.001), MUFA (p=0.001),
sodium (p=0.012), vitamin E (p=0.005),
weight (p=0.007), BMI (p<0.001), WC (p<0.001), WHtR
(p<0.001) and C index
(p=0.001). Multivariate analysis indicated association of sociodemographic
variables (occupation), health variables (sleep, hypercholesterolemia and perception of weight), food
habits and consumption (breakfast, salt intake and
liquid in the meals, and daily intake of leafy
vegetables and milk), nutrient intake (calories, vitamins C and E; percentage of the total calories of
protein source, inadequate intake of carbohydrates, lipids, cholesterol and selenium) and WHtR, with
the response variables. Conclusion: There was an obvious improvement in the health and nutrition profile
of users, showing the relevance of nutritional interventions in PHC for overweight women. Moreover, the
identification of baseline factors associated with anthropometric evolution can contribute to more targeted
actions, favoring its effectiveness.
Key words: Women's health, Intervention studies, Food consumption, Obesity
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/778M.PDF
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TAKESHITA, Isabela Mie. Análise dos acidentes de trabalho fatais inseridos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) ocorridos em Belo Horizonte, MG. 2012 . p. 113.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão dos serviços de saúde e enfermagem
Orientador: Rocha, Adelaide De Mattia
Resumo: Os acidentes de trabalho são considerados eventos evitáveis e causam grande impacto sobre
a economia e sociedade. O número de acidentes de trabalho fatais revela uma triste realidade no
quadro de saúde ocupacional. Ao analisar esses acidentes é possível quantificar, construir indicadores e
apontar medidas preventivas. Este trabalho teve
como objetivo: Analisar as características dos
acidentes de trabalho fatais inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
ocorridos no município de Belo Horizonte entre 2008 e 2011. Foi realizado um estudo epidemiológico de
delineamento transversal, com base em dados secundários obtidos no SINAN de Belo Horizonte e no
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). As variáveis analisadas foram: ano do acidente, idade,
sexo, raça, escolaridade, ocupação, situação no mercado de trabalho, local onde ocorreu o acidente,
CNAE, hora do acidente, horas após o início da jornada, município de ocorrência do acidente, código da
causa do acidente CID 10, tipo de acidente, atendimento médico, nome da Unidade de Saúde de
atendimento, diagnóstico da lesão CID 10 e data do óbito. Foram realizados: análise
descritiva,
cruzamentos entre as variáveis e o teste Qui-Quadrado. Dos 151 acidentes
fatais, houve maior
frequência em indivíduos do sexo masculino, faixa etária de 18-29 anos, ensino fundamental, raça
parda, vínculo de trabalho formal e que atuam em ocupações da construção civil. Os acidentes fatais
apresentaram média de 37 óbitos por ano, a maioria das mortes ocorreu no mesmo dia do acidente, em
via pública, no período da manhã e na primeira hora da jornada de trabalho. A categoria de causa de
acidente segundo CID 10 mais comum foi a relacionada com os acidentes de trânsito. Conclui-se que

299

as ocupações da construção civil e as causas de acidente relacionadas ao trânsito merecem destaque
nesse universo de acidentes de trabalho fatais, com medidas de prevenção e segurança voltadas para
estas realidades. Acredita-se que este estudo irá contribuir com a sensibilização dos responsáveis pela
notificação desses casos, oferecer informações para estimular a vigilância em saúde do trabalhador e
apontar novos caminhos de pesquisa na área.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Estudos epidemiológicos, Morte, Saúde do trabalhador,
Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Abstract: Occupational accidents are considered preventable events and they cause great impact on
the economy and society. The number of fatal accidents at work reveals a sad reality in the context of
occupational health. By analyzing these accidents is possible to quantify and build indicators pointing
preventive measures. The objective of this study was to analyze the characteristics of fatal occupational
accidents entered into the Information System for Notifiable Diseases (SINAN) that occurred in the city of
Belo Horizonte between 2008 and 2011. It was accomplished a cross-sectional epidemiological study
based on secondary data obtained in SINAN of Belo Horizonte and in Mortality Information System
(SIM). The variables analyzed were: year of the accident, age, sex, race, education, occupation, labor
market situation, where the accident occurred, CNAE, time of the accident, hours after the beginning of
the journey, the city where the accident occurred, code of CID 10 for the cause of accident, type of
accident, medical care, name Unity Health Care, CID 10 diagnosis of injury and date of death. Were
performed: descriptive analysis, intersections between variables and the chi-square test. Of the 151
fatalities, there was a higher frequency in males, aged 18-29 years, elementary school, mulatto, formal
job contract and working in construction occupations. Fatal accidents showed an average of 37 deaths
per year, most of the deaths occurred on the same day of the accident, in thoroughfare, in the morning
and in the first hour of the workday. Traffic accidents were the category of cause of accident according
to CID 10 most related. It was concluded that the occupations of civil construction and the causes of
traffic-related accidents are noteworthy in this universe of fatal accidents at work, preventive and security
measures facing these realities is needed. It is believed that this study will contribute to sensitize the
responsible to report these cases, provide information to encourage the workers’ health surveillance and
showing new paths of research in the area.
Key words: Public Health Surveillance, Occupational Health, Death, Occupational Accidents.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17912
NISHIMOTO, Corina Lemos Jamal. A organização familiar para o cuidado à criança em condição
crônica egressa da unidade de terapia intensiva neonatal. 2012 . p. 202. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Duarte, Elysângela Dittz
Resumo: A criança egressa da unidade de terapia intensiva, que apresenta condição crônica de saúde,
necessita de acompanhamento durante a infância e requer cuidados especiais que são realizados pela
família em conjunto com a rede social. Pressupomos que o suporte familiar é aquele que assegura, em
primeira instância, a
integralidade e a continuidade do cuidado e não se conhece de forma
sistematizada, como as práticas de cuidado se dão em relação à condição crônica e de que maneira a
família se organiza para isso. Diante disso, este estudo teve como objetivo geral analisar a organização
familiar para o cuidado à criança em condição crônica egressa da unidade de terapia intensiva neonatal.
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Os objetivos específicos consistem em verificar as implicações do cuidado à criança em condição
crônica na
dinâmica familiar e levantar os desafios determinados pela condição crônica aos
cuidadores. O trabalho é de natureza qualitativa e foi orientado pela abordagem teórica da dialética. Os
sujeitos do estudo foram famílias de 12 crianças egressas da UTIN do Hospital Sofia Feldman, com
condição crônica de saúde e o cenário do estudo foi o domicílio dessas crianças. A coleta de dados foi
dividida em três fases. A fase I, realizada a partir da análise documental dos prontuários de crianças
egressas da UTIN, momento em que as crianças foram identificadas. A coleta de dados da fase II deuse por meio da aplicação do QuICCC–R (Questionnaire for Identifying Children with Chronic Conditions
– Revised) e a fase III, consistiu na
construção do genograma e do ecomapa e de entrevista
fundamentada no Modelo Teórico Family Management Style Framework-FMSF, com os familiares das
crianças
incluídas no estudo. O diário de campo foi utilizado como instrumento de registro da
pesquisadora. A análise dos dados foi realizada conforme a técnica de Análise de Conteúdo proposta
por Bardin (2008). A partir dos discursos, foram reveladas as seguintes categorias: (1) A chegada da
criança: a gestação, o nascimento e os cuidados iniciais; (2) O conhecimento da condição crônica e a
compreensão da família acerca da criança e da necessidade de cuidados diferenciados; (3) O cuidado
à criança em condição crônica: implicações na vida familiar após a alta hospitalar e a organização da
família para o cuidado; (4) O cuidado à criança em condição crônica: os desafios determinados pela
condição e as estratégias de enfrentamento da família. A partir do estudo, foi possível compreender
alguns aspectos relativos à gestação, ao parto e aos cuidados iniciais que as crianças demandaram
logo após o
nascimento. Ainda, os sentimentos envolvidos no momento em que a família tomou
conhecimento de que a criança apresentava alguma alteração. A alta hospitalar,
apesar de ser
desejada, foi permeada pelo medo e insegurança. A intensidade do cuidado demandado logo após a
alta hospitalar até os dias de hoje foi evidenciada. Os cuidados apontados determinaram alterações na
dinâmica familiar impondo certo modo de organização. Para atender aos cuidados demandados, a
família acessa sua rede social. Além disso, foram explicitados os desafios impostos pelo cuidado e as
estratégias utilizadas pelas famílias para superá-los. Sendo os familiares os responsáveis pelo cuidado,
faz-se necessário uma atenção voltada às famílias, que também necessitam de cuidado, no sentido de
que sejam identificadas suas necessidades e pensando na integralidade da atenção à saúde.
Palavras-chave: Condição crônica de saúde, Continuidade do cuidado, Enfermagem, Família, Recémnascido, Unidade de terapia intensiva neonatal.

Abstract: The child coming from the neonatal intensive care unit, who has chronic health condition,
requires accompaniment during infancy and needs special care that are held by the family in conjunction
with the social network. We presuppose that family support is one which ensures, in the first instance,
integrality and continuity of care and it is not known, in a systematic way, how care practices take place
in relation to
chronic condition and how the family organizes itself to this. Given this, the general
objective of this work is to analyze the family organization to take care of the child in chronic condition
who is coming from the neonatal intensive care unit. The specific objectives are to study the implications
in the family dynamics because of taking care of a child in chronic condition and to point out challenges
determined by chronic condition to caregivers. The study is qualitative and was guided by theoretical
approach of dialectics. The study subjects were 12 families of children discharged from NICU of Sofia
Feldman Hospital with a chronic health condition and the setting was the home of these children. Data
collection was divided into three phases. Phase I, conducted from documentary analysis of medical
records of children discharged from the NICU, when the children were identified. The data collection of
phase II occurred through the application of QuICCC-R (Questionnaire for Identifying Children with
Chronic Conditions - Revised) and phase III consisted of the construction of the genogram and eco-map
and interview based on the Theoretical Model Management Family StyleFramework-FMSF with the
families of the children included in the study. The field diary was used as an instrument to records of the
researcher. Data analysis was performed according to the technique of Content Analysis proposed by
Bardin (2008). From the speeches, were revealed the following categories: (1) The arrival of a child:
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pregnancy, birth and early care; (2) knowledge of the chronic condition and understanding of the family
about the child and the need
of differentiated care; (3) The children with chronic conditions care:
implications for family life after discharge and the organization of family to take care; (4) The children
with chronic conditions care: challenges determined by the condition and the coping strategies of the
family. From the study, it was possible to understand some aspects of pregnancy, childbirth and early
care that children demanded shortly after birth. Still, the feelings involved when the family became aware
that the child had some change. The hospital discharge, despite being desired, was permeated by fear
and insecurity. The intensity of care demanded shortly after hospital discharge until these days was
evidenced. Care pointed determined changes in family dynamics by
imposing certain mode of
organization. In order to achieve the demanded care, family accesses its social network. Moreover, were
made explicit the challenges
imposed by the care and the strategies employed by the families to
overcome them. Being the family members the caregivers, it becomes necessary to pay attention to the
families, who also need care, so that can be figured out their needs and thinking about the entirety of
health care.
Key words: Family, Nursing, Continuity of care, Chronic health condition
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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IVO, Ana Mônica Serakides. Representações de pessoas com HIV/aids sobre o corpo: a construção
da corporeidade. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos em Saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: A disponibilização dos medicamentos antirretrovirais (ARV) trouxe mudanças positivas no
quadro da epidemia da aids no Brasil em relação às complicações pelo HIV e consequente diminuição
da mortalidade, transformando a aids em doença crônica. Porém, trouxe, também, desafios para as
pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), como a adesão ao tratamento, transformações corporais e
mudanças importantes nas interações sociais. Esses desafios podem ser vivenciados de forma diferente
pelas PVHA e podem se apresentar como
dificuldades que interferem diretamente nas interações
sociais. O corpo
expresso no social, entendido como corporeidade, permite a constituição da
identidade e identificação dos sujeitos. A corporeidade, constituída nas
trajetórias de vida contém
representações sobre o corpo ao mesmo tempo que
as expressa. Apesar da sociologia e da
epidemiologia terem avançado, sobremaneira, no conhecimento da experiência social das pessoas
infectadas e contribuído para a melhoria da atenção à saúde de PVHA, o conhecimento sobre a
vivência do corpo ainda foi pouco explorada. O objetivo do presente
estudo foi compreender
representações de pessoas com HIV/aids sobre o corpo e suas interações, após o diagnóstico da
infecção. A abordagem foi qualitativa e fundamentada na teoria das representações sociais. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade com PVHA, acompanhadas em serviço de
referência em HIV/aids, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A interpretação dos dados se deu por meio da
análise estrutural de narração que permitiu a construção de três categorias: a) Representações sobre a
aids e uso dos atirretrovirais; b) Representações sobre corpo com HIV/Aids; c) Representações sobre
corporeidade: interações sociais e corpo, que se agrupam em uma categoria teórica, que foi intitulada
Visibilidade e Segredo. A interpretação dos dados apontou a permanência da representação sobre aids
de uma doença mortal e transmissível, sobre a qual há culpa e medo de infectar outras pessoas. O
medo de mudanças corporais está associado tanto à infecção quanto ao próprio uso dos antirretrovirais,
porque podem dar visibilidade à doença. O segredo sobre a doença aparece como garantidor da
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manutenção das relações familiares, de trabalho, afetivas e sexuais. As representações sobre o corpo
infectado ou doente rompem, portanto, com aquelas que fazem com que a pessoa se sinta confiável,
bonita e desejável, e, mesmo que não haja transformações aparentes, a corporeidade é modificada ao
longo da vivência da doença.
Palavras-chave: Imagem corporal, Percepção, Preconceito, Sindrome da imunodeficiencia adquirida.

Abstract: The availability of antiretroviral drugs (ARD) has brought positive changes in the framework of
the aids epidemic in Brazil in relation to complications with HIV
and the consequent decrease in
mortality, transforming aids in a chronic disease. However, it has brought, also, challenges for people
living with HIV/aids (PLWHA), such as, adherence to treatment, body changes and important changes
in social interactions. These challenges are experienced differently by PLWHA and may be presented as
difficulties that directly interfere in social interactions. The body expressed in social, understood as
corporeality, allows the constitution of identity and identification of the subjects. The corporeality,
constituted in the trajectories of life, contains representations on
the body at the same time that
expresses them. In spite of sociology and epidemiology great advances in the knowledge of social
experience of people infected and their contribution to the improvement of health care of PLWHA, the
knowledge about the experiences of the body has been little explored. The objective of this study is to
understand representations of people with HIV/aids on the body and its interactions, after the diagnosis
of infection. The approach was qualitative and based on the theory of social representations. Data
collection was performed by in-depth interviews with PLWHA, in a reference service in HIV/aids, in Belo
Horizonte, Minas Gerais. The interpretation of data
took place by means of structural analysis of
narration, which allowed the construction of three categories: a) Representations on aids and medication
use; (b) Representations on infected and sick body; c) Representations on
corporeality: social
interactions and body; grouped into a theoretical category, that was entitled Visibility and Secret. The
interpretation of the data showed the
permanence of the representation of aids as a deadly and
transmissible disease, on which there is guilt and fear to infect other people. The fear of body changes
is associated with both the infection and the use of antiretroviral drugs, because they can give visibility to
the disease. The secret about the disease appears as the keeper of family, professional, sexual and
affective relations. The representations of the infected or sick body break, therefore, with those that
make the person feel reliable, beautiful and desirable, and, even if there are no apparent changes,
corporeality is modified along the experience of disease.
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Body Image, Perception, Prejudice.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8V6FVF/disserta__o_anam_nicaserakides_ivo.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17917
CORRÊA, Daniele Aparecida Silva. Uso de contraceptivos orais entre mulheres de 18 a 49 anos:
inquérito populacional telefônico. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: As mulheres em idade reprodutiva representam cerca de 30% da população brasileira. A elas
são direcionadas ações governamentais referentes ao planejamento familiar que visam garantir acesso
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amplo e integral às informações e aos métodos contraceptivos. O Ministério da Saúde adota critérios de
elegibilidade clínica (diretrizes clínicas baseadas em evidências científicas para orientar a prescrição e o
uso desses métodos a fim de garantir sua eficácia e de evitar danos a saúde de quem os utiliza)
desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde. Dentre os métodos para o planejamento familiar, o
mais utilizado no mundo é o contraceptivo oral (ACO). OBJETIVOS: conhecer os padrões de utilização
de métodos contraceptivos na
população feminina brasileira e avaliar o uso adequado dos
contraceptivos orais segundo os
critérios de elegibilidade clínica averiguando a ocorrência de
iniquidades. METODOLOGIA: estudo epidemiológico de base populacional, transversal e descritivo que
utilizou dados secundários provenientes do VIGITEL, que coleta informações sobre os fatores de risco e
proteção para doenças crônicas da população brasileira por meio de entrevistas telefônicas. Refere-se à
população feminina brasileira de 18 a 49 anos residente nas 26 capitais e no Distrito Federal e servida
por linha de telefonia fixa para o ano de 2008 (n=21074). As estimativas foram calculadas observandose um intervalo de confiança de 95%. A
escolaridade foi utilizada como proxy de condição
socioeconômica para a análise de iniquidades. O uso inadequado de contraceptivos orais foi definido
como o uso de ACO na presença de um ou mais dos seguintes fatores: hipertensão e/ou tabagismo em
mulheres com mais de 35 anos e/ou doença cardiovascular. Por se tratar de amostra probabilística
foram
utilizados pesos para correção e inferências. Todas as informações são autorreferidas e o
consentimento livre e esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal. RESULTADOS: cerca de
70% das mulheres utiliza algum método de planejamento familiar; o ACO é o mais utilizado (33,8%). A
hipertensão (15,5%) e o tabagismo (12,2%) foram os principais fatores
de risco para doenças
cardiovasculares presentes em usuárias de ACO e que também se constituem contraindicações para
seu uso. O uso inadequado esteve presente em 13,1% da população brasileira. Não houve diferenças
nas proporções entre as regiões, mas na análise por capitais, treze delas se encontram acima da média
global nacional e quase a totalidade
delas se concentra nas regiões Nordeste e Norte. O uso
inadequado de ACO é maior entre mulheres com menor escolaridade. A proporção de uso inadequado
de ACO no Brasil deve ser considerada elevada, portanto, ações referentes à educação em saúde e
cessação do tabagismo devem ser priorizadas, principalmente entre aquelas mulheres com menor
escolaridade.
Palavras-chave: contraceptivos orais, entrevista telefônica, inquérito populacional, Mulheres.

Abstract: Women in reproductive age represent about 30% of the Brazilian population. The government
actions directed to them are related to family planning ensuring full and open access to information and
contraceptive methods. The Ministry of Health adopts clinical eligibility criteria (clinical procedures based
on scientific evidence to guide the prescription and use those methods to ensure their effectiveness and
to avoid damaging the health of those who use them) developed by the World Health Organization.
Among methods for family planning, the world's most used is the oral contraceptive (OC). OBJECTIVES:
To know the using patterns of contraceptives in Brazilian women and evaluate the appropriate appliance
of oral
contraceptives according to the clinical eligibility criteria that ascertains the occurrence of
iniquities. METHODS: A population-based epidemiological study, which used cross-sectional descriptive
secondary data from the VIGITEL, which collects information on risk factors for chronic diseases and
protection of the population through telephone interviews. It considers the Brazilian female population 1849 years, living in 26 state capitals and the Federal District, attended by fixed telephone line on the year
2008 (n = 21074). The estimations were calculated by observing an accuracy range of 95%. Educational
level was used as proxy of socioeconomic status for the inequities analysis. The inappropriate use of oral
contraceptives is defined with the presence of the following factors: hypertension and / or smoking in
women over 35 years and / or cardiovascular disease. Due to the probabilistic nature of the samples,
weights were used for correction and inferences. All information is self reported and informed consent
was replaced by verbal consent. RESULTS: Approximately 70% of women use some kind of family
planning method, the OC is the most used (33.8%). Hypertension (15.5%) and smoking (12.2%) were
the main risk factors for cardiovascular disease presented in OC users and are also contraindications for
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its use. The contraindicated use was present in 13.1% of the population. There were no differences in
the proportions between regions, however the analysis by capital, thirteen of them are above the overall
national average and almost all of
them concentrated in the Northeast and North region. The
inappropriate use of OC is higher among women with less education. Its proportion in Brazil should be
considered high,
therefore, actions related to health education and smoking cessation should be
prioritized, especially on those specific group.
Key words: Telephone interview, Population survey, Oral contraceptives, Women.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8UYKMT/daniele_aparecida_s_corr_a.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17922
SOUZA, Danyelle Rodrigues Pelegrino de. Identificação e validação de termos de linguagem especial
de enfermagem em reabilitação física motora de pacientes adultos. 2012 . p. 181. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Chianca, Tânia Couto Machado
Resumo: Utilizar uma linguagem específica contribui para proporcionar uma comunicação eficiente em
todas as áreas do conhecimento. A enfermagem utiliza-se de uma linguagem técnica particular
denominada linguagem de especialidade. A universalização da linguagem pode ser alcançada através
do uso de sistemas de classificação. Porém, desconhece-se a existência de um sistema de classificação
específico para a enfermagem em reabilitação física motora, embora o
Conselho Internacional de
Enfermagem estimule a criação de catálogos CIPE® para as
diferentes áreas da enfermagem. O
objetivo desse estudo foi contribuir com a construção uma linguagem específica em reabilitação física
motora que possa se constituir em um catálogo de referência na CIPE®. Foram pesquisados 1.425
prontuários eletrônicos e identificados termos empregados nos registros de enfermeiros. Os termos
foram submetidos a nove fases para o
desenvolvimento de uma terminologia específica para a
Enfermagem em Reabilitação, sendo elas: extração de termos; exclusão das repetições; normalização
dos termos; exclusão de termos relacionados a procedimentos e a diagnósticos médicos; mapeamento
cruzado; classificação dos termos não constantes na CIPE® 2.0 segundo os sete eixos; elaboração das
definições conceituais dos termos; validação dos termos em relação às definições conceituais e em
relação aos eixos e validação das definições reelaboradas pelo cálculo do Índice de Concordância entre
especialistas, para os termos não constantes na CIPE® 2.0, tanto em relação a um dos sete eixos da
CIPE® quanto em relação às definições. Foram extraídos 827.047 termos que após a exclusão das
repetições, normalização de termos, exclusão dos
termos relacionados a procedimentos e a
diagnósticos médicos e mapeamento cruzado
resultaram em 825 termos, sendo 226 termos não
inseridos e 599 termos inseridos na CIPE® 2.0. Utilizou-se a técnica Delphi no processo de validação
das definições elaboradas para os termos não constantes na CIPE® 2.0 e na alocação dos termos nos
eixos da CIPE®. Utilizou- se uma escala tipo Likert, na qual o participante assinalou o grau de
pertinência da definição. Validou-se o termo que alcançou o Índice de Concordância (I.C.) igual ou
superior a 0,80, tanto em relação à definição quanto em relação ao eixo. A etapa de validação foi
realizada em duas fases, pois o termo que não alcançou o I.C. de 0,80 teve sua definição reelaborada
de acordo com as sugestões enviadas pelos especialistas e o questionário novamente enviado para
validação. Ao final, todos os termos não constantes na CIPE® 2.0 foram validados tanto em relação à
definição quanto em relação ao eixo, sendo 47 termos do eixo foco, 15 termos do eixo julgamento, 102
termos do eixo meios, 31 termos do eixo ação, 3 termos do eixo tempo, 25 termos do eixo localização e
3 termos do eixo cliente. Assim, esses termos compuseram
um banco de termos de linguagem
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específica utilizado por enfermeiros na área de reabilitação física motora no Brasil. Sugere-se que o
Comitê Revisor da CIPE® forneça orientações específicas sobre a inclusão de novos termos a fim de
contribuir com novos estudos na área.
Ressalta-se a necessidade de constantes estudos para o
desenvolvimento da linguagem de
enfermagem por serem fundamentais no ensino, pesquisa e
assistência, contribuindo para o desenvolvimento de uma linguagem universalizada para a enfermagem
e para a autonomia dos enfermeiros, o que reflete em uma assistência de melhor qualidade ao paciente.
Palavras-chave: Classificação, Enfermagem, Reabilitação, Terminologia.

Abstract: Using a specific language contributes to the provision of efficient communication in all areas of
knowledge. Nursing uses a particular language technique called language of the specialty.
The
standardization of language can be achieved through the use of classification systems. However, it is
unknown if a specific classification system exists for physical motor rehabilitation nursing, although the
International Council of Nurses encourages the creation of ICNP® catalogs to different areas of nursing.
The objective of this study was to contribute to the construction of a specific language in physical motor
rehabilitation that would constitute a catalog of reference within ICNP®. We searched electronic medical
records and identified 1,425 terms used in the nursing records. The terms were submitted to nine stages
for the
development of a specific terminology for rehabilitation nursing, as follows: term extraction;
eliminating duplications; standardization of terms; exclusion of terms related to medical diagnoses and
proceedings; cross-mapping; classification of terms not contained in ICNP® 2.0 according to the seven
axes; development of conceptual definitions of terms; validation of the terms in relation to the conceptual
definitions; and, validation of the terms in relation to the axes and validation of the definitions rewritten by
calculating the index of agreement among experts for terms not contained in the ICNP® 2.0, both in
relation to one of the seven axes of the ICNP® and in relation to the definitions. There were 827,047
terms that were extracted after the exclusion of duplicates, the standardization of terms, exclusion of
terms related to medical diagnoses and proceedings and the cross-mapping, resulting in 825 terms:
226 terms that were not included in and 599 terms already existing within the ICNP ® 2.0. We used the
Delphi technique in the validation process of the developed definitions for the terms not contained in the
ICNP® 2.0 and allocation of the terms in the ICNP® axes. We used a Likert-type scale, in which the
participant indicated the degree of relevance of the definition. We validated that the term had reached the
confidence interval (CI) greater than or equal to 0.80, both in relation to the definition as well as in
relation to the axis. The validation step was performed in two phases, when the term did not reach the CI
of 0.80, its definition was reworked in accordance with the suggestions submitted by experts and a
questionnaire was resent for validation. At the end, all terms not contained in the ICNP® 2.0 were
validated in relation to the definition and in relation to the axis, with 47 terms of the focus axis, 15 terms
of the judgment axis, 102 terms of the means axis, 31 terms of the action axis, 3 terms of the time axis,
25 terms of the location axis, and 3 terms of the client axis. Thus, these terms formed a database terms
of specific language used by nurses in the area of physical motor rehabilitation in Brazil. It is suggested
that the Review Committee of the ICNP® provide specific guidelines on the inclusion of new terms in
order to contribute to further studies in the area. It emphasized the need for constant studies for the
development of nursing language to be fundamental in teaching, research and care, contributing to the
development of a language universal to nursing care and nurses' autonomy, which is reflected by the
best quality patient care.
Key words: Classification, Terminology, Nursing, Rehabilitation.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8YAF5J/disserta__o_danyelle_rodrigues_pelegrino_de_souza.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17925
SILVA, Patrícia Aparecida Barbosa. Fatores associados à qualidade de vida de idosos adscritos no
Distrito Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. 2012 . p. 186. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e Desenvolvimento Humano
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: INTRODUÇÃO: Atualmente o mundo se depara com o envelhecimento global da população.
Com isso surgem desafios relacionados à qualidade de vida dos idosos, devido ao declínio funcional,
doenças crônicas, maior dependência, perda da autonomia e isolamento social. É de fundamental
importância o estudo da qualidade de vida entre os idosos a fim de se conhecer os determinantes do
envelhecimento bem-sucedido. OBJETIVO: Verificar a
associação de fatores sociodemográficos,
econômicos, clínicos e comportamentais com a
qualidade de vida em idosos adscritos no Distrito
Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. METODOLOGIA: Estudo analítico correlacional de
corte transversal, envolvendo uma amostra de 401 idosos com 60 anos ou mais acompanhados nas 20
unidades básicas de saúde do Distrito Sanitário Noroeste, Belo Horizonte. Na coleta de dados, foram
utilizados o instrumento WHOQOL-bref para avaliação da qualidade de vida e um questionário contendo
informações sobre aspectos sociodemográficos, econômicos, clínicos e comportamentais. Os dados
foram inseridos, digitados e analisados utilizando-se o
programa SPSS versão 20.0. Foi realizada
análise de regressão logística condicional stepwise backward para ajuste dos fatores de confusão e
regressão logística multivariada, com
modelos binomiais ditos “zeroinflated”, para avaliação da
probabilidade de associação da qualidade de vida com as variáveis de interesse. Os dados da análise
multivariada final foram
apresentados com os respectivos Odds Ratio (OR) e seus intervalos de
confiança de 95% (IC 95%). Nesta análise, um p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
Também foi construída uma curva ROC para avaliação da capacidade diagnóstica de diferentes pontos
de
corte do QVG obtidos pelo WHOQOL-bref e apontar o melhor valor crítico que prediz QV
boa/satisfeito (grupo G5) ou QV ruim/insatisfeito (grupo G6). RESULTADOS: Os fatores que
se
associaram significativamente com boa percepção de qualidade de vida e satisfação com a saúde foram
PHQ-total < 3, pratica atividade física, tempo de estudo > cinco anos, sexo masculino, renda familiar =
R$1.100,00, andar sem auxílio de acessório, aposentadoria por tempo de serviço, consumo de bebida
alcoólica, domínios do WHOQOL-bref e QVG. Enquanto depressão, diabetes mellitus e aposentadoria
por invalidez mantiveram-se inversamente associadas e independentes ao grupo G5. A análise da curva
ROC indicou o valor crítico 60 como o melhor ponto de corte para avaliação da percepção de qualidade
de vida e satisfação com a saúde. Conclusão: A população estudada apresentou uma percepção de
qualidade de vida e satisfação com a saúde mediana nos diversos domínios da escala WHOQOL-bref.
Dentre as variáveis mais fortemente associadas à qualidade de vida destacaram-se baixo escore para
diagnóstico de depressão, prática de atividade física e maior nível de escolaridade. A interpretação
diagnóstica da curva ROC permitiu dizer que
para o ponto de corte QVG < 60 obteve ótima
sensibilidade e valor preditivo negativo para rastreamento de idosos com provável QV ruim/insatisfeito
com a saúde. A apropriação das percepções de qualidade de vida do idoso pode ser interpretada de
forma distinta, de acordo com o campo estrutural e multidimensional desse processo. Desenvolver
conceitos da qualidade de vida trazidos pelos idosos e contrapostos com suas percepções de forma
dialógica permite fundamentar as concepções de um novo modelo de cuidado dispensado à terceira
idade.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Qualidade de vida, Saúde do idoso.

Abstract: BACKGROUND: Currently the world is faced with an global aging of the population. With that
arise challenges related to the quality of life for seniors, due to functional decline, chronic diseases,
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greater dependency, loss of autonomy and social isolation. It is of fundamental importance the study of
the quality of life among the elderly in order to understand the determinants of the successful aging.
OBJECTIVE: To verify the association of sociodemographic, economic, clinical and behavioral factors
with the quality of life in elderly ascribed in the Northwest Sanitary District of Belo Horizonte, Minas
Gerais. METHODS: Analytical study correlational cross-sectional, involving a sample of 401 elderly with
60 aged or more accompanied in the 20 basic health units of the Northwest Sanitary District, Belo
Horizonte. During data collection, we used the WHOQOL-bref to evaluate of the quality of life and a
questionnaire containing information on sociodemographic, economic, clinical and behavioral aspects.
Data were entered, typed and analyzed using SPSS version 20.0. Analysis was performed stepwise
backward conditional logistic regression to adjust for
confounding factors and multivariate logistic
regression, with models binomial said "zeroinflated" to evaluate of the likelihood of association of the
quality of life with variables of interest. The final multivariate analysis data were presented with their
Odds Ratio (OR) and confidence intervals of 95% (95% CI). In this analysis, a p<0.05 was considered
statistically significant. Also a ROC curve was constructed to assess the diagnostic ability of different
cutoffs do OQL obtained by WHOQOL-bref and point the best critical value that predicts good / satisfied
QL (group G5) or bad / dissatisfied QL (group G6). RESULTS: The factors that significantly associated
with good perception of quality of life and satisfaction with health were PHQ-total < 3, practicing physical
activity, study time > five years, male,
household income = U.S. $ 1,100.00, floor without aid of
accessory, service time retirement, alcohol consumption, areas of the WHOQOL-bref and OQL. While
depression, diabetes mellitus and disability retirement remained inversely associated and independent to
group G5. The ROC curve analysis indicated the critical value 60 as the best cutoff point for assessing
of the perceived of quality of life and satisfaction with health. CONCLUSION: The study population
presents a perception of quality of life and satisfaction with health median in the various fields of scale
WHOQOL-bref. Among the variables most strongly associated with quality of life stood out low score for
diagnosing depression, practicing physical activity
and higher level of education. The diagnostic
interpretation of the ROC curve allowed to say
that the cutoff point OQL < 60 obtained excellent
sensitivity and negative predictive value for screening of elderly with probable QL bad / dissatisfied with
health. The appropriation of the perceptions of quality of life of the elderly can be interpreted differently,
according with the field structural and multidimensional of this process. Develop concepts of quality of life
brought by the elderly and contrasted with their perceptions of dialogic form allows substantiate the
concepts of a new model of care given to the elderly.
Key words: Health of the Elderly, Quality of Life, Aged, Aging.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8ZUFP8/patr_cia_aparecida_barbosa_silva.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17927
ARAUJO, Lucas Henrique Lobato de. Fatores associados ao conhecimento sobre as informações
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de participantes de um ensaio clínico realizado no
Nordeste de Minas Gerais/Brasil. 2012 . p. 110. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flavia Carvalho
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre o conhecimento das informações
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de participantes de um ensaio clínico e os
fatores socioeconômicos, demográficos, o conhecimento sobre termos
médico/metodológicos,
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autoavaliação do estado de saúde, experiência prévia em pesquisas
clínicas e participação em
intervenção educativa. Participaram deste estudo 148 indivíduos que consentiram para participar de um
ensaio clínico realizado no distrito de Americaninhas, Minas Gerais, cujo objetivo foi o teste de um
alimento funcional. Trata-se de um estudo descritivo com delineamento transversal. A coleta de dados
foi realizada por meio de um formulário estruturado que contemplava os temas abordados no TCLE
deste ensaio clínico. A aplicação do formulário estruturado ocorreu em outubro de 2011, um mês após
os participantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desta investigação clínica. O
conhecimento global médio dos participantes sobre as informações do TCLE foi 57,26%. A análise
multivariada mostrou que o maior acesso semanal a mídia eletrônica, escolaridade formal, participação
em intervenção educativa e conhecimento de termos
médico/metodológicos estiveram associados
positivamente com o conhecimento global das
informações do TCLE, enquanto a idade esteve
associada negativamente. Os exames e procedimentos do ensaio clínico apresentaram alto percentual
de acerto (92,59%), enquanto o conhecimento sobre o patrocinador do ensaio clínico e o seu tempo de
duração apresentaram baixo percentual de acerto (18,24%). O conhecimento sobre o objetivo do ensaio
clínico (47,30%), o motivo do convite para participação nesta pesquisa (32,43%), os efeitos adversos
(44,59%) e os benefícios previsto nesta investigação (73,21%) apresentaram moderado percentual de
acerto. A análise dos direitos do participante retratou alto percentual de acerto o conhecimento sobre: a
ausência de incentivo financeiro para participar na investigação clínica
(89,02%), alternativas de
tratamento médico além da participação na investigação clínica (77,20%), e o direito de retirar-se da
pesquisa (90,05%). Foi considerado moderado o conhecimento sobre a confidencialidade dos dados
dos participantes (70,94%) e sobre a
continuidade do tratamento em caso de retirada do estudo
(31,81%). Na análise do conhecimento de termos técnicos de saúde e metodológicos observou-se que o
conhecimento do termo placebo e randomização foi baixo (2.02% e 8,78%, respectivamente), enquanto
o termo efeito adverso foi moderado (41,89%) e os termos medicamento e exame foram altos (83,78%
e 87,16%, respectivamente). Conclui-se que a escolaridade formal e acesso frequente a mídia eletrônica
estão associadas positivamente com o conhecimento das informações do
Consentimento Livre e
Esclarecido, enquanto a idade está negativamente associada.
Palavras-chave: Bioética, Consentimento livre e esclarecido, Ensaios Clínicos, Ética em pesquisa,
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Abstract: The study aimed to analyze, in a clinical trial, the association between participant´s knowledge
relating to information contained in an Informed Consent Form (ICF) and socioeconomic/demographic
factors, knowledge regarding medical and methodological terms,
auto evaluation of health status,
previous experience in clinical research and previous
participation in educational interventions.
Participated in the study 148 individuals, who consented to join in a clinical trial study held in the
Americaninhas district, Minas Gerais, which endeavored to test a functional food with anti-helminthic
properties. This is a descriptive study with a quantitative approach and cross-section design. A structured
form, approaching themes contained in the Clinical Trial ICF, was used as a data collection method.
The structure form application occurred in October 2011, one month after the participants signed the
Clinical Trial ICF. The mean global knowledge of participants, regarding information contained in the ICF,
was 57,26%. A multivariate analysis showed that a higher weekly access to electronic media, formal
education, previous participation in educational interventions and previous knowledge regarding medical
and methodological terms were positively associated with global knowledge; while age was negatively
associated with it.. Questions related to exams and procedures of clinical trial presented high percentage
of accuracy (92,59%), while knowledge about clinical trial sponsor and duration presented low accuracy
(18,24%). The knowledge regarding the purpose of the trial (47,30%), the reason for the invitation to
participate in this study (32,43%), adverse events (44,59%) and research intended benefits (73,21%)
presented moderate percentage of accuracy. The analysis of
participant´s rights showed high
percentage of correctness in knowledge concerning: the absence of financial incentive to join in the
clinical investigation (89,02%), the medical assistance alternatives granted due to participation on the
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clinical trial (77,20%) and the right to withdraw from the study (90,05%). Knowledge on the topic of
participant’s data confidentiality (70,94%) and continuity of treatment in case of withdrawal (31,81%)
were considered moderated. The analysis on the subject of technical and methodological health terms
revealed that knowledge of the terms placebo and randomization was low (2,02% and
8,78%
respectively), while knowledge of the term adverse effects was moderated (41,89%) and knowledge
concerning the terms medication and exams were high (83,78% and 87,16%,
respectively). In
conclusion, formal education and frequent access to electronic media are positively associated with
knowledge of ICF information, while age is negatively associated.
Key words: Informed Consent Form, Clinical Trials, Research Ethics, Bioethics.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8ZCGL2/lucas_henrique_lobato_de_araujo.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17928
BENTO, Isabel Cristina. Perfil sociodemográfico, nutricional e psicossocial dos usuários dos
restaurantes e refeitório populares de Belo Horizonte-MG: fundamento para a elaboração de uma
intervenção educativa alimentar e nutricional. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flávia Carvalho
Resumo: Introdução: O Programa Restaurante Popular preconiza que estes estabelecimentos
funcionem como espaços para o desenvolvimento da educação alimentar e nutricional, a fim de
estimular práticas alimentares saudáveis e contribuir para a prevenção de doenças e a promoção da
saúde. As práticas de educação alimentar e nutricional atuais pautam-se na
transmissão de
informações, e não favorecem a criação de novos sentidos para o ato de comer e a ressignificação de
práticas que conduzam ao desenvolvimento autônomo de estratégias
para a aquisição de uma
alimentação saudável. Observa-se que é necessário, além da busca pela construção do conhecimento,
considerar a dimensão subjetiva do comportamento alimentar bem como as teorias cognitivas-sociais, e
os fatores sóciodemográficos e nutricionais. Objetivo: Determinar o perfil sociodemográfico, nutricional e
psicossocial dos usuários dos restaurantes e refeitório populares de Belo Horizonte-MG e elaborar uma
intervenção educativa alimentar e nutricional pautada nestes perfis e nos processos do modelo
transteórico. Método: Estudo transversal descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, com 1656 usuários
de quatro restaurantes e um refeitório populares de Belo Horizonte-MG.A amostra foi calculada após
aferição do fluxo de usuários em cada estabelecimento segundo sexo, idade e
tipo de refeição
(desjejum, almoço e jantar).A coleta de dados foi feita por cotas segundo sexo, idade e refeições
realizadas por estabelecimento .Por meio de um questionário estruturado,
determinou-se o perfil
sóciodemográfico, nutricional e os estágios e fases de mudança de comportamento dos usuários. Para a
identificação das suas representações sociais foi utilizado um questionário semi-estruturado. A análise
dos dados foi realizada com o emprego de análises descritivas, por meio do SPSS 19.0. Utilizou-se
também, como estratégia, a análise de discurso do sujeito coletivo. Com estes dados identificados,
elaborou-se uma intervenção educativa. Resultados: Verificou-se entre os usuários que frequentam os
restaurantes e refeitório populares a predominância do sexo masculino, trabalhadores, com idade média
de 42,34 ± 16,70 anos, classe econômica baixa, situação conjugal sem parceiro e grau de escolaridade
médio. Destaca-se a alta prevalência de excesso de peso e hábito alimentar regular. Os estágios mais
prevalentes foram a manutenção e pré-contemplação. Os usuários compartilham da representação de
que para se ter uma alimentação saudável deve-se regularizar os horários das refeições, alimentar-se
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mais vezes durante o dia, mastigar bem os
alimentos. Ainda, cortar e reduzir alimentos ricos em
carboidratos e gorduras. Com relação às dificuldades para se obter tal comportamento, eles apontam
falta de recursos financeiros, falta
de tempo para preparar e comprar alimentos saudáveis. A
Intervenção educativa teve a alimentação saudável como tema geral, com ênfase no consumo de frutas
e hortaliças. Empregou-se como método pedagógico a teoria da experiência educativa de John Dewey e
a estratégia da telenovela. Conclusão: É possível elaborar uma proposta educativa que esteja em
sintonia com o ideal de mudança de comportamento, ao considerar as representações e variáveis sóciocognitivas-comportamentais do público alvo e levar em conta a dimensão
intelectual e afetiva da
aprendizagem.
Palavras-chave: Comportamento alimentar, Educação alimentar e nutricional, Educação em saúde,
Estágios de mudança, Modelos educacionais.

Abstract: Introduction: Low Cost Restaurant Program recommends that these establishments function
as spaces for the dissemination and implementation of food and nutrition education, to encourage the
practice of healthy eating habits and contribute to disease prevention and health
promotion. The
practices of food and nutrition education today are driven in the transmission of information, and do not
favor the creation of new meanings for the act of eating and the redefinition of practices that lead to the
autonomous development of strategies for the
acquisition of a healthy diet. It is observed that is
necessary, beyond the quest for knowledge construction, consider the subjective dimension of eating
behavior and the social-cognitive theories, and socio-demographic factors and nutritional. Objective: To
determine the demographic, nutritional and psychosocial profile of users of the low cost restaurants and
canteen of Belo Horizonte-MG, and develop a food and nutrition education intervention based on this
profiles and the processes of the transtheoretical model. Method: This is a cross sectional study of
quantitative and qualitative approach with 1656 users of four low cost restaurants and one canteen in
Belo Horizonte-MG.The sample was calculated after measuring the flow of users in each establishment
according to gender, age and type of meals (breakfast, lunch and dinner ). Data were collected by quotas
according to gender, age and meals made by establishment. It was determined the sociodemographic
and nutrition profiles and the stages and phases of change in the behavior of users, through a structured
questionnaire. It was used a semi-structured questionnaire to identify the social representations. Data
analysis was performed with the use of descriptive statistics, using the SPSS version 19.0. There was
also the use of discourse analysis of the collective subject. With these data identified, it was conducted
an educational intervention. Results: The users who frequent the low cost restaurants and canteen are
predominantly male, workers, mean age 42.34 ± 16.69 years, low socioeconomic class, no marital
status, and no partner level educational medium. A considerable portion of users have proper weight and
regular eating habits. The study highlights the high prevalence of overweight and regular eating habits.
The most prevalent stage of change are maintenance and precontemplation, respectively. Users share
the social representations that to have a healthy diet, they should regularize the timing of meals, they
should eat more often during the day, and they should chew their food thoroughly. Still, they should cut
and reduce foods high in carbohydrates and fats. Regarding the difficulties to obtain such behavior, they
pointed out lack of financial resources, and lack of time to prepare and buy
healthy foods. The
educational intervention had a healthy diet as a general theme, with emphasis on consumption of fruits
and vegetables. It was employed as a method of teaching the theory of John Dewey's educational
experience and the soap opera’s strategy. Conclusion: It is possible to develop an educational approach
that is in line with the ideal of behavior change
considering the social representations and sociocognitive-behavioral target and take into account the intellectual and emotional dimension of learning.
Key words: Feeding behavior, Food and Nutrition Education, Educational Models, Health Education.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8UYL4P/isabel_cristina_bento.pdf?sequence=1
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LIMA, Karla Morais Seabra Vieira. Práticas integrativas e complementares e a promoção da saúde:
avanços e desafios de um serviço municipal de saúde. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Kênia Lara
Resumo: O estudo tomou como objeto as práticas integrativas e complementares e sua relação com o
campo da promoção da saúde. Partiu-se do pressuposto que há uma limitação do potencial das práticas
integrativas e complementares no campo da promoção da saúde, prevalecendo a busca por práticas para
eliminar ou diminuir sintomas, sem romper com a lógica do adoecimento. O objetivo do estudo foi
compreender os sentidos construídos nas práticas integrativas e complementares, a partir da
identificação das concepções de profissionais e participantes sobre as práticas integrativas e
complementares e da análise da a organização dessas práticas em um serviço municipal de saúde.
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, ancorado no referencial teórico-metodológico da
dialética. O cenário de estudo foi um serviço municipal de saúde da região metropolitana de Belo
Horizonte/MG, especializado em práticas de promoção da saúde e que inclui, em sua oferta, práticas
integrativas e complementares, tais como Acupuntura, Homeopatia, Dança Sênior, Oficina de Memória e
Relaxamento. Participaram deste estudo seis profissionais que atuam no serviço e quatorze participantes
das práticas estudadas. A coleta de dados deu-se por meio de observação, entrevistas e diário do
participante das práticas. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. Os resultados
indicam que os sentidos construídos nas práticas, dimensão particular do fenômeno de estudo, são
determinados pela organização do serviço e pelos aspectos mais gerais da inserção das práticas no
sistema de saúde. Nesse sentido, as práticas estudadas revelam a ampliação da oferta e do acesso a
diferentes racionalidades ainda que apresentem, em algumas modalidades, a centralidade na consulta e
no atendimento individual. As práticas estudadas representam uma importante estratégia no
enfrentamento do adoecimento e sofrimento de diferentes patologias cronicodegenerativas ou
incapacidades que acometem os indivíduos na sociedade. Evidencia-se que as práticas estudadas,
inseridas em diferentes racionalidades médicas, são orientadas ora pelo paradigma biomédico, ora pelo
vitalista. Isso se confirma na presença de elementos dos dois paradigmas que se entrelaçam na
configuração das práticas, com sinais de manutenção do objeto de atuação sobre a doença que, por
vezes, se alternam com a superação para um modelo que incorpora o equilíbrio e a harmonia vital como
orientador da terapêutica.Evidencia-se o sincretismo de paradigmas orientando as práticas integrativas e
complementares, determinada e determinante dos sentidos construídos na busca por elas. Na dimensão
singular, esses sentidos foram revelados em cadeia, na qual a inserção nas práticas favorece a
autonomia, o autocuidado e a responsabilização, o que, por sua vez, amplia as possibilidades dos
sujeitos aprenderem a se tratar e a lidar com as condições de saúde ou com os problemas do cotidiano e,
em última instância, buscar outras práticas de saúde para além das terapêuticas médicas.
Contraditoriamente, os resultados indicam que as práticas integrativas e complementares não estão na
primeira opção de procura nas modalidades de cuidado ou como opção substitutiva ao tratamento
convencional, representando, pois, uma extensão da normatividade biomédica no que se refere ao
sistema terapêutico de cura. O caráter complementar reduz o potencial das práticas estudadas em
romper com a lógica medicalizante do paradigma biomédico. Conclui-se que as práticas integrativas e
complementares representam um movimento de mudança nas práticas de saúde, com contribuição na
perspectiva holística e do empoderamento individual. Contudo, persistem desafios para inscrevê-las no
campo da promoção da saúde, indicando a necessidade de superar os elementos que a conformam
como uma prática setorializada, essencialmente individualista e com poucos elementos que revelam a
transformação sobre o social. Assim, a construção de um novo paradigma não depende exclusivamente
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das racionalidades médicas, mas, sobretudo, de uma mudança na concepção que desloca a centralidade
da doença para o sujeito e sua vida cotidiana.
Palavras-chave: Atitudes e prática em saúde, Conhecimentos, Promoção da saúde, Saúde pública,
Terapias complementares.

Abstract: The study focused on integrative and complementary practices and their relationship to the
field of health promotion. We started from the assumption that there is a limitation of the potential of
complementary and integrative practices in the field of health promotion practices prevailing the seeking
for eliminating or reduce symptoms, without breaking with the logic of illness. The aim of the study was to
understand the meanings constructed in complementary and integrative practices by identifying the
concepts of professionals and participants on integrative practices and complementary analysis of the
organization of such practices in a municipal service of health. It is a study of qualitative approach,
grounded in theoretical methodological framework of the dialectic. The study setting was a municipal
health service in the metropolitan region of Belo Horizonte / MG, specialized in health
promotion
practices which includes in its offer, complementary and integrative practices, such as acupuncture,
homeopathy, senior dance, workshop memory and relaxation. The study included six professionals who
work in the service and fourteen participants of the
practices studied. Data collection was through
observation, interviews and daily practices of
the participant. The data were subjected to thematic
content analysis. The results indicate that the meanings constructed in practice, particular dimension of
the phenomenon of study are determined by the service organization and the broader aspects of the
integration of practices in the health system. In this sense, the practices studied reveal the expansion of
supply and access to different rationalities still having, in some embodiments, the centrality
in
consultation and individual attention. The practices studied represent an important strategy in coping with
illness and suffering from different chronicdegenerative pathologies or disabilities that affect individuals in
society. It is proven that the practices studied, inserted in different medical fields, are guided in one
moment by the biomedical paradigm prays, in another moment by the vitalist. This is confirmed in the
presence of elements of both paradigms that intertwine in shaping practices, with signs of maintaining
the object of activity
on the disease that sometimes alternate with the overrun to a model that
incorporates
balance and harmony as vital guiding therapy. This study highlights the sincretismoof
paradigms guiding practices integrative and complementary, determined and decisive in
search of
meanings constructed by them. In the singular dimension, these directions were revealed in string, in
which the insertion practices favors autonomy, self-care and accountability, which in turn expands the
possibilities of the subjects learn to deal and cope with health conditions or with everyday problems and
ultimately, seek other health practices beyond medical therapies. Paradoxically, the results suggest that
complementary and integrative practices are not in the first search option in terms of care or as a
replacement
option to conventional treatment, representing therefore an extension of biomedical
normativity regarding the therapeutic system of healing. The complementary nature reduces the potential
of the practices studied in breaking with the prescriptive logic of biomedical paradigm. We conclude that
the complementary and integrative practices represent a movement for change in health practices, with
contributions in holistic and individual empowerment. However, challenges remain for inscribing them in
the field of health promotion, indicating the need to overcome the elements that make up a practice as
restricted, essentially individualistic and with few elements that reveal about social transformation.
Key words: Attitudes, Health Knowledge, Health Promotion, Complementary Therapies.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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MEDEIROS, Elaine Alano Guimarães. Análise da produção de conhecimento da enfermagem
brasileira na promoção da saúde da criança. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Boehs, Astrid Eggert
Resumo: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo descritivo-exploratória
com abordagem
qualitativa com o objetivo de caracterizar a produção de conhecimento da enfermagem brasileira na
promoção da saúde da criança e analisar esta produção quanto aos cuidados para a promoção da
saúde relacionando-os com a Carta de Ottawa, que foi realizada por meio de buscas em bases de
dados eletrônicas. A seleção das
publicações se deu através de leitura exploratória dos títulos e
resumos e, posteriormente, de uma leitura seletiva e integral das obras. O material bibliográfico foi
organizado em pastas eletrônicas e iniciou-se a coleta de dados propriamente dita por meio da leitura
analítica e interpretativa, ordenando e sumarizando as informações. Para a análise dos dados, valeuse da análise de conteúdo, mas propriamente, a proposta operativa de Minayo. As categorias que
emergiram foram descritas e, em seguida, discutidas à luz das próprias publicações analisadas e do
referencial teórico de promoção da saúde. Os resultados foram descritos e discutidos por meio de dois
manuscritos: “Análise da produção de conhecimento da enfermagem brasileira na promoção da saúde
da criança” e “O papel do enfermeiro e as recomendações para a promoção da saúde da criança nas
publicações da enfermagem
brasileira”. Como ficou evidente, a produção de conhecimento da
enfermagem brasileira na promoção da saúde da criança tem como características, o constituir-se em
sua maioria por artigos de pesquisa, de cunho qualitativo, indexados em revistas da enfermagem, que
na última década pesquisada teve um importante aumento de publicações, principalmente nas regiões
sudeste, sul e nordeste do Brasil. Foi constatado também, que em cerca de 20% dos artigos analisados,
a qualidade metodológica ficou comprometida, pois não ficou explícita a abordagem metodológica e/ou
o tipo de estudo. No tocante à análise das publicações quanto aos cuidados de enfermagem para a
promoção da saúde da criança, foram discutidos dados referentes ao papel do enfermeiro, as ações
desenvolvidas e as recomendações realizadas pelos autores dos estudos. Foram destacadas ações
realizadas pelos enfermeiros, pelas famílias e por outros profissionais que lidam com a educação e
saúde da criança. Constatou-se que existe a carência de ações visando a educação em saúde, a
melhora do nível socioeconômico da população, a formação dos profissionais que trabalham com a
educação e saúde das crianças, a organização dos serviços e a promoção da saúde de forma geral. As
recomendações apresentadas pelos autores dos estudos refletem a preocupação com a promoção da
saúde e guiam os enfermeiros no cumprimento do seu papel, porém, existe a necessidade de que
estas recomendações situem com mais ênfase a enfermagem.
Palavras-chave: Criança, Educação em saúde, Enfermagem, Promoção da saúde.

Abstract: This is a descriptive exploratory bibliographic research with quality approach that has as
objective characterize of knowledge production of Brazilian nursing towards child health care promotion
and to analyze the production relative to care for the health promotion relating them to the Ottawa
Charter, which was done by searches on electronics databases. The selection of publications was done
based upon exploratory reading of headlines and summaries, and, afterwards, based on selective and
unabridged reading of works. The bibliographic material was organized in electronic files and then, the
collection of data started with the analytic and interpretational reading, summarizing and organizing the
information. Content analysis was used to analyze the data, but, more specifically, operative protocol of
Minayo. The categories that have been shown were described, and, afterwards, discussed based upon
analyzed publications and from theoretical reference of health promotion. The results were described
and discussed on two paperwork: “Analysis of knowledge production of Brazilian nursing towards child
healthcare promotion” and “The role of nurse and recommendations to promote child healthcare on
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Brazilian nursing publications”. As it became easy to see, the knowledge production of Brazilian nursing
to promote child healthcare has as characteristics, being built up in the vast majority, by research
articles, qualitative, indexed in nursing magazines that over the past decade surveyed had an important
increase of publications, mainly, in the southeast, south and northeast regions from Brazil. Another
conclusion is that in roughly 20% of analyzed articles, the methodology quality was not fully satisfying,
the reason is that neither the methodological approach nor the kind of study had been shown clearly
enough. About the publications analysis concerning nursing healthcare to promote child health, there
was discussion about data related to the role of nurse, the actions and recommendations promoted by
the authors of studies. It was emphasized the actions promoted by nurses, by families, and by others
professionals that also deal with education and child health. It was found that there are a lack of actions
concerning the education on health, and the improvement of the
socioeconomic background of
population, the formation of professionals
that work with education and health of children, the
organization of services and the health promotion in general. The recommendations presented by the
authors of the studies reflect the commitment to the health promotion and guide nurses through their
assignments, however, the recommendations must be more emphasized in nursing care.
Keywords: Nursing, Health Promotion, Health Education, Child.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96209/302403.pdf?sequence=1
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RUMOR, Pamela Camila Fernandes. O impacto da hospitalização infantil nas rotinas de cuidado das
famílias monoparentais. 2012 . p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer.
Orientador: Boehs, Astrid Eggert
Resumo: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, que teve
como objetivo
compreender o impacto da hospitalização infantil nas rotinas de cuidado das famílias monoparentais. O
referencial teórico adotado foi a abordagem das Rotinas Familiares. As participantes do estudo foram
12 famílias monoparentais, representadas pelas mães, que
estavam acompanhando seus filhos
menores de 06 anos, hospitalizados por causa aguda, em uma unidade de internação pediátrica de um
hospital universitário do sul do país. A coleta de dados ocorreu no período compreendido entre março a
outubro de 2011, por meio de entrevistas, utilizando um formulário dividido em duas partes: construção
do genograma e ecomapa e questões semiestruturadas. Para a
análise dos dados referentes ao
genograma examinou-se a composição e a estrutura familiar e, ao ecomapa, verificaram-se as redes de
relações mais amplas estabelecidas pelos membros da família. Os dados qualitativos foram analisados
de acordo com as fases propostas pela análise de conteúdo: organização, codificação, categorização,
interpretação e foram discutidos à luz do referencial teórico e de
literatura atual relacionadas à
problemática do estudo. Os resultados foram apresentados e discutidos em dois manuscritos: “Rotinas
das famílias monoparentais e os cuidados à saúde das crianças antes da hospitalização infantil” e
“Rotinas de famílias monoparentais durante a hospitalização infantil”. O primeiro artigo trouxe como
resultado o fato, que as famílias estudadas são possuidoras de histórias peculiares, marcadas por
diversos contextos sociais. Elas estabelecem diversas
rotinas, intermediando as necessidades de
cuidado às atividades diárias e sua vinculação às instituições. Apesar destas mulheres assumirem a
posição de chefes destes núcleos, para a manutenção de sua subsistência e organização familiar,
especialmente nos cuidados à criança, estas famílias dependem da rede de suporte, as quais são
frágeis e não atendem às suas reais necessidades. O segundo artigo aponta que durante a vivência da
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hospitalização infantil, a dependência da rede de
apoio familiar e a dificuldade de um olhar
individualizado para as diferentes formas de família por parte dos profissionais e das instituições para
atender às suas demandas, são os principais fatores que causam o impacto nas rotinas diárias dos
referidos arranjos familiares. Conclui-se que há necessidade de uma revisão das práticas e normas
institucionais, visando ao atendimento das peculiaridadades e necessidades do cotidiano das famílias
contemporâneas. Como
recomendações para prática, cabe uma reflexão urgente por parte dos
profissionais, para que examinem seus próprios valores com relação aos diferentes tipos de famílias,
bem como sobre os papéis familiares no cuidado e especificamente sobre a naturalização do cuidado
feminino. Portanto, em novos estudos, deve-se aprofundar o conhecimento destas famílias e suas redes
de apoio, e explorar o cuidado de enfermagem na atenção primária, secundária e terciária em suas
diferentes fases do ciclo vital familiar. Estas pesquisas poderão
contribuir para que profissionais
conheçam suas rotinas, estrutura e suporte, fornecendo possibilidades para identificarem de qual forma
podem ajudar e ou fortalecer este grupo familiar.This is a descriptive qualitative research which aimed to
understand the impact of children hospitalization in the care routines of single-parents families.
Palavras-chave: Criança hospitalizada, Enfermagem familiar, Família monoparental, Saúde da criança.

Abstract: The theoretical reference adopted was related to the families’ routines. Twelve (12) singleparent families participated on this study. They were represented by mothers who were accompanying
their under 6-year old children. They had been hospitalized for acute cause at a pediatric unit of a
university hospital, in the south of the country. Data collection occurred between March and October
2011, through interviews and using a form divided in two parts: construction of genogram, eco-map and
semi-structured questions. For data analysis
related to the genogram, it was examined the family
composition and
structure. In relation to the eco-map, there were networks of wider
relations
established by family members. Qualitative data were analyzed according to stages proposed by the
content analysis: organization, coding, categorization, interpretation and they were discussed in the
light of theoretical reference and current literature, related to the study. The results were presented and
discussed in two manuscripts: “Routines of single-parents families and health care of children before
hospitalization” and “Single-parent Families Routines during a child’s hospitalization”. The first article
showed, as a result, the studied families have peculiar stories and they are marked by several social
contexts. They establish a number of routines by intermediating care needs, daily activities and their
relations to the institutions. Although those women take the position of leaders at those nuclei, in order to
maintain their livelihood and family organization, especially on child care, those families rely on the
support network that is fragile and it does not meet their needs. The second article points out, during the
experience of childhood hospitalization, dependence on the family support network and difficulty of
individualizing different family forms by professionals and institutions, in order to meet their demands.
They are the main factors causing impact on daily routines at those families´ organizations. It is
concluded there is a need for review from institutional practices and standards, in order to meet everyday
needs and peculiarities of the
contemporary families. As a recommendation, it is urgent for the
professionals to examine their own values in relation to different types of families, as well as family roles
about care and, specifically, on feminine's care naturalization. Therefore, new studies should deepen
knowledge on those families and their support networks. They should explore nursing assistance in
primary, secondary and tertiary care on its different stages, in the family vital cycle. Those researches
could help professionals to know about their routines, structure and support, providing opportunities to
identify different ways for helping and strengthening that family group.
Key words: Family nursing, Hospitalized child, Child health, Single-parent family.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96290/303235.pdf?sequence=1

316

Nº de Classificação: 17939
TONNERA, Liliam Cristiana Júlio. Rede de cuidado a pessoa com HIV/Aids. 2012 .
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.

p. 147.

Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Meirelles, Betina Hörner Schlindwein
Resumo: Introdução: Conviver com doenças crônicas demanda implementação de cuidados e convívios
que requerem mudanças nos padrões de estilo de vida das pessoas, sobretudo das pessoas que vivem
com HIV/aids e daquelas que fazem parte deste convívio diretamente. Objetivo: Compreender o
significado que as pessoas com HIV/aids atribuem a sua rede de cuidado, em um ambulatório de
referência do Estado de Santa Catarina- SC. Método: Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa do
tipo exploratório-descritiva. Os participantes foram oito pessoas com HIV/aids que tinham conhecimento
da sua condição sorológica para HIV há pelo menos um ano, além da rede de cuidado por estas
referenciadas, totalizando 18 membros. O período de coleta dos dados foi de janeiro a maio de 2011 e
teve como cenário um ambulatório de referência em doenças infectoparasitárias localizado no Estado de
Santa Catarina. Foram realizadas entrevistas em profundidade. Para a rede de cuidado referenciada, a
entrevista ocorreu em local escolhido de comum acordo entre a pesquisadora e os membros da rede de
cuidado, embora o cenário
de estudo também tenha sido o local de realização das entrevistas
enquanto lá se encontravam como acompanhantes da pessoa com HIV/aids no dia de consultas pré
agendadas. Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin, na modalidade
temática e sustentada pelo referencial teórico do Interacionismo Simbólico. Resultados: A pesquisa
revelou um perfil de pessoas com HIV/aids com idade que variou entre 30 e 51 anos e tempo de doença
de 6 a 19 anos. Essas pessoas, em sua maioria, possuem vida economicamente ativa e todas fazem
uso de Terapia Antirretroviral (TARV). Para a maioria das pessoas com HIV/aids, viver com a doença
representa uma situação
normal, embora vivenciem situações de preconceito ainda presentes por
parte da sociedade em geral. Essas pessoas possuem uma rede de cuidado restrita, representada
apenas por um ou outro membro do contexto familiar, como por exemplo: mãe, esposa, irmão e irmã sendo estes considerados importantes nas suas relações de convívio e cuidado em saúde, de forma
que os apoios afetivo/emocional ofertado, além do apoio instrumental, faça parte do rol de significados
dos cuidados recebidos. A rede de cuidado institucional/profissional de saúde também foi apontada
como importante e fundamental. Esta rede é composta pelos seguintes
profissionais da saúde: a
médica, a enfermeira e a psicóloga.Os cuidados
atribuídos por esses profissionais são bastante
significativos para as pessoas com HIV/aids, pois ajudam a promover a qualidade de vida, o viver bem
e um cuidado humanizado, embora existam ainda grandes
dificuldades no sentido de darem
continuidade ao atendimento. A maior
dificuldade é enfrentada pelo profissional de enfermagem,
decorrente da grande demanda de atendimentos diários. Isso provoca a diminuição do tempo de
atendimento às pessoas com HIV/aids que buscam o serviço para o atendimento de suas necessidades
de cuidados específicos. As relações/interações estabelecidas entre a pessoa com HIV/aids e sua rede
é de confiança, amor, respeito pelo ser humano, entre outros. A rede de
cuidado familiar e
institucional/profissional de saúde oferece cuidados afetivos e instrumentais, os quais auxiliam para a
promoção de uma melhor vivência em rede e em sociedade. Além disso, a rede também oferece um
cuidado especial em parceria com outros profissionais de saúde, demonstrando grande preocupação
em atender com qualidade. As fragilidades da rede de cuidado familiar e institucional/profissional de
saúde, respectivamente, giram em torno das dificuldades enfrentadas pelo preconceito ainda existentes,
bem como pela falta de disponibilidade de profissionais qualificados para atenderem à demanda de
atendimentos de casos não específicos à doença. Outra dificuldade é a precária estrutura física que já
não comporta mais essa demanda. Conclusão: Já é possível
conviver com HIV/aids hoje em dia,
principalmente porque as pessoas acometidas estão se tornando mais independentes em relação às
práticas de cuidados que a doença possa necessitar. As redes de cuidado são fundamentais nas
relações de convívio com a família, pois os sentimentos emocionais/afetivos tornam-se cada vez mais o
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alimento e a força para continuarem vivendo. Neste sentido, cabe aos profissionais da saúde continuar
contribuindo para que essas redes sejam fortalecidas através da sua co-participação não somente como
mediadores, mas também como integrantes importantes dessas relações de convívio.
Palavras-chave: Assistência ao paciente, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hiv, Redes
comunitárias, Síndrome de imunodeficiência adquirida.

Abstract: Introduction: Living with chronic diseases demand implementation of care and living that
requires changes in lifestyle patterns of people, especially in people that lives with HIV/aids and those
who are part of this interaction directly. Objective: To understand the meaning that people with HIV/aids
attach to their network of care in a referral ambulatory in Santa Catarina’s State. Method: This is a
qualitative research descriptive-exploratory. The participants were eigth people with HIV/aids who knew
about their serological status for HIV at least one year, besides the network of care referenced by them,
totaling 18 members. The data collection period was from january to may 2011 and had as a scenario a
referral ambulatory in infectious parasitic diaseases located in the State of Santa Catarina. Were made
interviews in depth. For the network of care referenced, the interview occured in determined place
choosen between the rearcher and the member of the network of care, although the study scenario has
also been the place of the interview while were there as caregivers from the people with HIV/aids in the
days of pré scheduled. For data analysis, were used Content Analysis of Bardin, in the thematic and
supported by the theoretical framework of Symbolic Interactionism. Results: The research revealed a
profile of people with HIV/aids with ages ranging between 30 to 51 years and time of diasease 6 to 19
years. These people, mostly, are economically active life and all make use of Antiretroviral Therapy
(ART). For most people with HIV/aids, live with the diasease represents a normal situation, even though
they experience preconception situations that are still present by society in general. These people have a
network of care restricted, represented only by one or another member of the familiar context, such as
mother, wife, brother and sister – who are considered important in their relations of living and health
care, in a way that the affective/emotional support offered, beyond the instrumental support, make part
on the list of meanings of care. The network of institutional/professional health care was also identified as
important and essential. This network is compound by the following health professionals: doctor, nurse
and psychologist. The care attributed by these professionals are very significant for people with HIV/aids,
because they help to promote quality of life, live well and a humanized care, although there are still
considerable difficulties in order to continue the service. The biggest difficulty is confronted by nursing
professionals, due to the large demand of the daily attendances. This causes a reduction in length of
service to peoplee with HIV/aids who seek the service to meet
their specific care needs. The
relations/interactions established between the person with HIV/aids and its network is trust, love, respect
for human beings, among others. The network of family care and institutional/Professional health care
offers emotional and instrumental care wich help to promote a better living experienci in network and in
society. Furthemore, the network also offers special care in partnership with others health professionals,
showing great concern in serve with
quality. The fragilities from network of family care and
institutional/professional health care, respectively, resolve around the
difficulties faced by the
preconception that still exist, as well as the lack o availability of qualified professionals to meet the
demand for attendances of cases not specific to the disease. Another difficulty is the precarious
physical structure that no longer holds this additional demand. Conclusion: Is already possible to live with
HIV/aids nowadays, mainly because affected individuals are becoming more independen
Key words: Patient Care, Community Networks, Nursing Care, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96481/302844.pdf?sequence=1

318

Nº de Classificação: 17940
KLOH, Daiana. Integralidade do cuidado à saúde nos projetos político-pedagógicos dos cursos de
enfermagem de Santa Catarina. 2012 . p. 170. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Formação e desenvolvimento profissional na saúde e na enfermagem
Orientador: Reibnitz, Kenya Schmidt
Resumo: Com o intuito de conhecer como está fundamentado o eixo da integralidade do cuidado nos
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de graduação em enfermagem do Estado de Santa Catarina,
realizou-se
uma pesquisa documental, de natureza qualitativa. Foram analisados
nove Projetos
Político-Pedagógicos de cursos de graduação em enfermagem do estado, no período entre agosto de
2011 e maio de 2012. A análise de dados foi realizada mediante análise temática apresentada por
Minayo. Esta investigação apoia-se no referencial teórico de Donald Alan Schön, que traz elementos
formais para o desenvolvimento de um ensino prático reflexivo. Os resultados revelam que as escolas
catarinenses estão em pleno movimento de reorientação da formação,
aderindo gradativamente o
arcabouço teórico filosófico do Sistema Único de Saúde e das diretrizes curriculares na perspectiva da
integralidade do cuidado. Há inclusão de práticas pedagógicas que propõem modificações do ensino, a
saúde passa a ganhar um olhar ampliado e os alunos aproximam-se precocemente da prática. Contudo,
percebem-se a carência de apoio pedagógico aos discentes na maioria das instituições de ensino e a
tímida conexão entre mundo do ensino e do trabalho em alguns cursos, podendo ocasionar um ensino
reflexivo superficial, utilizando o serviço apenas como um campo para realização de práticas de ensino
e estágio curriculares sem a devida reflexão e interação com todos ali presentes.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde, Enfermagem, Ensino superior.

Abstract: In order to know how is reasoned the axis of comprehensiveness of the
care in the
pedagogical and political projects in the undergraduate nursing of Santa Catarina state, it was realized a
descriptive and exploratory survey. Nine pedagogical and political projects of the undergraduate nursing
of this state were analyzed from August, 2011 to May, 2012. The data analysis was realized starting from
the thematic analysis showed by Minayo. This investigation relies on theoretical benchmark of Donald
Alan Schon, which brings elements for the development of a practice and reflexive teaching. The results
reveal that schools from Santa Catarina state are changing to redirection of the formation, gradually
incorporating in the philosophy structure of the national health care system and the curriculum guideline
of the comprehensive care. There are inclusion of pedagogical practices that proposes modification in
teaching, health takes a different look and the students approaches earlier from practice. However, we
can notice the lack of pedagogical support of students in most of the schools and the small connection
between the studies and work in some courses, what can entail a superficial teaching, using the job only
as a loco to realize
the teaching practices and curricular stages without the due reflection
and
interaction with all.
Key words: Nursing, Higher education, Integral health care.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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HIGASHI, Giovana Dorneles Callegaro. Tecendo significados na gestão colegiada de um curso de
graduação de enfermagem na perspectiva da complexidade. 2012 . p. 187. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias e Gestão em Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Erdmann, Alacoque Lorenzini
Resumo: A complexidade da sociedade pós-moderna tem incentivado o surgimento de novos modelos
de gestão educacional, com novas abordagens gerenciais, como a gestão colegiada. Desse modo, tornase salutar incorporar na prática profissional novos modelos de gestão pautados na plural, flexível,
dialógica, compartilhada e participativa, que convive com a incerteza, sensibilidade e criatividade. Este
estudo objetivou compreender os significados atribuídos pelos membros, às deliberações colegiadas em
um curso de graduação em enfermagem em uma instituição pública de ensino superior localizada no sul
do Brasil e construir um modelo teórico explicativo. O referencial metodológico adotado foi a Grounded
Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). O pensamento complexo proposto por Edgar Morin
foi utilizado na análise e construção do Modelo Teórico. Foram entrevistados 30 participantes: docentes,
discentes e funcionários representantes do colegiado, distribuídos em 4 grupos amostrais. As entrevistas,
a medida em que eram realizadas e transcritas, foram inseridas no software NVIVO®8, permitindo
organização e classificação das informações coletadas. A coleta e análise dos dados ocorreram
simultaneamente, seguindo as etapas propostas pela TFD: codificação aberta, axial e seletiva. Desse
modo, os códigos foram sendo reagrupados, originando as categorias e subcategorias. Desse processo
emergiu o fenômeno "Compreendendo a experiência das relações e interações complexas nas
deliberações em gestão colegiada de enfermagem: entrelaçando divergências, convergências, diálogos,
coletividades e diversidades". Definido pela inter-relação de cinco categorias: Vislumbrando as
deliberações colegiadas numa perspectiva plural e singular; construindo a teia significados e interfaces da
experiência colegiada; Destacando a importância do colegiado para fortalecimento da formação
profissional; Comunicação e a gestão de conflitos no processo de deliberações esfera colegiada;
Conhecendo a diversidade que permeia a gestão colegiada e o processo de formação no curso de
enfermagem. Urge a necessidade de romper com o modelo de gestão tradicional e construir
modelos/estruturas de deliberação coletiva, descentralizada. Esse é o grande desafio não só para a
enfermagem, mas para as demais áreas e instituições de ensino superior. Acredita-se que ao incorporar
à dinâmica de trabalho e às relações e interações profissionais entre os representantes e representados
na esfera da gestão universitária, novas possibilidades de aprender a aprender, a ser, a conviver e fazer,
de modo a articular, integrar e construir conhecimentos, por meio da criatividade, reflexão e diversidade,
pode-se romper com a linearidade e fragmentação do saber e acrescentar complexidade ao viver e
aprender.
Palavras-chave: Comunicação, Curso de Enfermagem, Deliberações colegiadas, Diversidade, Docente
enfermeiro, Enfermagem educacional, Gestão colegiada, Gestão educacional, Processo formação.

Abstract: The complexity of postmodern society has encouraged the emergence of new models of
education management with new management approaches such as the collegiate management. Thus, it
is salutary to incorporate new models in professional practice management guided by plural, flexible,
dialogical, shared and participatory actions bound to sensitivity and creativity. This study was aimed at
understanding the meanings attributed by members of an undergraduate degree in nursing at a public
institution of higher education located in southern Brazil. It also seeks to understand the actions taken in
collegial deliberation meetings to build a theoretical model by adopting the Grounded Theory (GT)
methodological approach. Complex thinking proposed by Edgar Morin was used in the analysis and
construction of the theoretical model. We interviewed 30 participants: teachers, students and staff
representatives of the college, which were divided into four sample groups. The interviews, and the extent
to which they were conducted and transcribed, were entered into the NVIVO®8software, which enabled
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the organization and classification of the collected information. Data collection and analysis occurred
simultaneously and followed the steps proposed by TFD: open coding, axial and selective. The codes
were grouped together, which yielded the categories and subcategories. From this process emerged the
phenomenon, "Understanding the experience of relationships and interactions in complex deliberations in
collegiate management nursing: intertwining divergences, convergences, dialogues, communities and
diversities." From this process, five categories were defined: Glimpsing the collegiate deliberations from a
plural and singular perspective; building meanings and interfaces of the collegiate experience; highlighting
the importance of the collegiate discussions into the strength of vocational training; communication and
conflict management in the process of deliberations ball collegiate; knowing the diversity that permeates
collegiate management and training processes in nursing. There is an urgent need to break from the
traditional management model and build new models/frameworks for the collective and decentralized
deliberation. This is a great challenge not only for nursing, but for other areas and institutions of higher
education. It is believed that by incorporating the dynamics of working and professional interactions
between representatives who represented in the sphere of university management, new possibilities for
learning (to learn, to be, to live and to do) will help to articulate, integrate and build knowledge through
creativity, diversity and reflection, which could break the linearity and fragmentation of knowledge by
adding complexity to live and to learn by.
Key words: Management collegiate, Nursing Course, Formation Process, Nurse-Professor,
Communication, Collegial deliberations, Nursing education, Education Management, Diversity.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17946
RIBEIRO, Gerusa. Enfermeira (o) docente na atividade prática supervisionada - a biossegurança
prescrita e realizada. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Cidadania, Saúde e Enfermagem
Orientador: Pires, Denise Elvira Pires de
Resumo: Pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e que tem como pergunta
norteadora: o que os docentes do ensino Técnico de Enfermagem entendem sobre Biossegurança e
como percebem as facilidades e dificuldades para a realização de práticas biosseguras, no exercício
das atividades supervisionadas de estágio? Tem como objetivo geral, identificar, a partir das expressões
de docentes do Ensino Técnico de Enfermagem, o entendimento de Biossegurança e as facilidades e
dificuldades encontradas para a realização de práticas biosseguras, durante as atividades de estágio
supervisionado, confrontando o prescrito e o realizado. O estudo foi orientado pelas abordagens teóricas
do processo de trabalho em saúde e Enfermagem, da Ergologia, da Biossegurança e da formação dos
profissionais de Enfermagem de nível médio. Os participantes da pesquisa foram os(as) Enfermeiros(as)
docentes de dois Campi do Instituto Federal de Santa Catarina, pertencentes a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica situadas em um estado da Região Sul do
Brasil.
Participaram 11 Enfermeiros(as) que correspondiam a totalidade dos docentes que
estavam em
atividades de estágio supervisionado durante o período de coleta de dados, que ocorreu durante dois
meses no ano de 2012. Para a coleta de dados utilizou-se a triangulação metodológica através de
estudo documental, entrevistas semi-estruturadas e observação
simples. Para análise dos dados,
articulou-se a triangulação analítica associada à análise temática de conteúdo de Bardin. Em relação às
concepções de Biossegurança dos docentes do ensino Técnico de Enfermagem foram identificadas três
concepções: Biossegurança como proteção dos envolvidos no trabalho, incluindo o reconhecimento da
necessidade do desenvolvimento de práticas protetoras dos docentes, estudantes, trabalhadores das
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instituições
e ambientes de trabalho, expressa por (45,45%) dos participantes; a segunda visão,
correspondendo a (36,36%) refletiu uma visão mais restrita do fenômeno, entendendo Biossegurança
como sinônimo da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e,
em menor número
(18,18%), evidenciou-se a ideia de Biossegurança como segurança da vida. Identificou-se, ainda, que o
docente reproduz o que aprendeu na escola e gerencia a atividade de educar em cenários complexos e
singulares, e que não houve referência à relação entre Biossegurança e impacto ambiental. No que se
refere às facilidades e às dificuldades para a implementação da Biossegurança, que expressam o
resultado do processo de debate de normas e de confronto entre o prescrito e real, encontrou-se como
elementos facilitadores, a disponibilização e o acesso aos EPI (69,24%) e o conhecimento dos docentes
sobre o tema
Biossegurança (30,76%). Dentre as dificuldades, foi mencionado por 35,71% dos
docentes, que
as deficiências em número e qualidade dos EPI interferem negativamente na
possibilidade de adoção de práticas biosseguras. Identificou-se, ainda, nas expressões dos docentes,
nos
documentos institucionais e no período de observação, que a infraestrutura inadequada das
instituições assistenciais (35,71%) dificulta as práticas biosseguras, bem como a inadequação
dos
laboratórios de ensino (28,58%). Conclui-se que o conhecimento sobre a Biossegurança, o valor e a
importância dada ao tema pelos docentes, a disponibilidade de normas orientadoras da
formação
profissional e de práticas biosseguras constituem o cenário prescrito no qual os docentes realizam um
debate permanente sobre o que fazer, considerando as condições de trabalho e de infraestrutura que
são sempre singulares.
Palavras-chave: Biossegurança, Educação técnica em enfermagem, Enfermagem, Exposição a agentes
biológicos, Saúde do trabalhador.

Abstract: The research was exploratory-descriptive, qualitative approach and whose guiding question:
what teachers teaching Nursing Technical Biosafety understand and realize how easy or difficult to
perform biosecure practices in the performance of activities supervised internship? Its overall goal,
identify, from the expressions of teachers of nursing technician education, understanding Biosafety and
the facilities and difficulties in performing biosecure practices during activities supervised by confronting
the prescribed and performed. The study was guided by theoretical work process in health and nursing,
the Ergology, Biosafety and training of mid-level nursing. Survey participants were nurses teachers from
both campuses Federal Institute of Santa Catarina, belonging to the Federal System of Professional,
Technological and, situated in a state of South Region of Brazil. Study participants were 11 nurses that
corresponded to all the teachers who were supervised activities during the period of data collection,
which occurred during two months in 2012. To collect the data we used the methodological triangulation
through desk study, semi-structured and simple observation. For data analysis, articulated to analytical
triangulation associated with thematic content analysis of
Bardin. Regarding teachers' conceptions
Biosafety nursing technician education identified three conceptions: Biosafety as protection of those
involved in the work, including recognition of the
need to develop protective practices of teachers,
students, workers, institutions and workplaces, expressed by (45,45%) of the participants, the second
vision, corresponding to (36,36%) reflected a more restricted phenomenon, understanding Biosafety
synonymous use of Personal Protective Equipment (PPE), and fewer (18,18%), there was the idea
Biosafety as life safety. It was found also that the teacher plays what you've learned in school and
manages the activity of educating and individuals in complex scenarios, and that there was no reference
to the
relationship between biosafety and environmental impact. With regard to the facilities and
difficulties to implement the Biosafety, which express the outcome of the standards debate and
confrontation between the prescribed and actual, met as facilitating elements, the availability and access
to PPE (69, 24%) and knowledge of teachers on the theme Biosafety (30,76%). Among the difficulties
mentioned by 35,71% of the teachers, that the deficiencies in the number and quality of PPE interfere
negatively in the possibility of adopting practices
biosecure. It was found also in terms of faculty,
institutional documents and observation period,
the inadequate infrastructure of welfare institutions
(35,71%) hinders biosecure practices, as well as the inadequacy of teaching laboratories (28,58 %). We
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conclude that knowledge on Biosafety, the value and importance given to the subject by teachers,
availability of guidelines and training practices biosecure constitute the prescribed scenario in which
teachers perform an ongoing debate about what to do, considering working conditions and infrastructure
that are always singular. It is suggested that further studies on the subject can help to highlight the
complexity of the phenomenon, the importance of Biosecurity and formulate modalities of reflection and
intervention beyond prescriptions and blame the workers.
Key words: Biosafety, Nursing, Nursing Technician Education, Worker Health, Exposure to Biological
Agents.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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LOPES, Soraia Geraldo Rozza. A espera por um transplante renal: narrativas de mulheres em
tratamento hemodialítico. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Silva, Denise Maria Guerreiro Vieira da
Resumo: INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica é uma doença grave e
com crescimento
alarmante. Optamos, neste estudo, em focalizar a mulher com insuficiência renal crônica. Essa escolha
está ancorada em alguns aspectos relacionados ao gênero, pois a mulher tem funções distintas em
uma sociedade, especialmente junto à sua família, sendo considerada o principal suporte desta. Com a
descoberta da doença e o início do tratamento, muitas mudanças acontecem, podendo desestruturar
suas vidas e seu ambiente familiar. A partir dessas considerações, formulamos a seguinte pergunta de
pesquisa: Quais as narrativas das mulheres em tratamento hemodialítico sobre sua condição crônica e
a espera do transplante renal? Objetivo: compreender as
narrativas de mulheres em tratamento
hemodialítico sobre a sua condição crônica e a espera do transplante renal. Método: trata-se de um
estudo com abordagem qualitativa, interpretativa, que buscou conhecer as narrativas de mulheres em
tratamento hemodialítico e sua espera pelo transplante renal. Participaram 12 mulheres que realizavam
tratamento hemodialítico na região da Grande Florianópolis. Essas mulheres estavam cadastradas na
lista de espera para o transplante renal ou em fase de realização de exames para serem inseridas na
lista de espera. A coleta de dados foi realizada através de entrevista em profundidade, buscando
conhecer as narrativas das mulheres sobre sua condição crônica. O método de análise adotado foi o de
narrativas segundo pressupostos de Riessman (2008). Nesta pesquisa foram respeitadas as diretrizes
sobre pesquisa com seres humanos, norteadas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
O estudo foi aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da
Universidade Federal de Santa Catarina sob processo número 2411. RESULTADOS: os resultados são
apresentados na forma de dois manuscritos: o primeiro, intitulado O que me consome é o que me salva:
narrativas de mulheres em tratamento hemodialítico teve como objetivo compreender as narrativas das
mulheres que realizam hemodiálise na região da Grande Florianópolis (SC). O segundo, denominado
Narrativas de mulheres em hemodiálise: à espera do transplante renal, teve como objetivo compreender
as narrativas de mulheres em tratamento hemodialítico sobre a espera do transplante renal. Essas
narrativas revelaram que as mulheres reconhecem que a realização da hemodiálise é vital, a espera
pelo transplante é inevitável e o sucesso do procedimento não é previsível. A única certeza presente é a
de que coragem e resistência são essenciais para continuarem vivendo da melhor maneira possível,
realizando terapia dialítica, enquanto esperam
pelo transplante. Essas mulheres consideram o
transplante uma possibilidade de tratamento mais definitivo, que pode mudar suas vidas e transformar
realidades extremamente difíceis em dias melhores. Ter a possibilidade de fazer um transplante ajuda-
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as a encarar o penoso dia a dia do tratamento hemodialítico, pois surge o sonho de vida nova em meio
a um viver sofrido. Apesar de seus medos e anseios, essas mulheres ressaltam que é preciso ser forte
para encarar a luta diária pela sobrevivência. E nessa luta existem períodos de altos e baixos, mas o
que deve predominar é a força e a vontade de viver. A família tem um papel importante de apoio a
essas mulheres, e uma família participante faz diferença nas formas de enfrentamento da doença.
Acreditam que após o transplante renal, poderão estar mais tempo em seus domicílios, juntos às suas
famílias. Considerações finais: através das narrativas evidenciamos as transformações ocorridas na vida
dessas mulheres, iniciadas pela descoberta da doença, seguida da entrada na hemodiálise.
Palavras-chave: Diálise renal, Doença crônica, Enfermagem, Insuficiência renal crônica, Transplante de
rim.

Abstract: INTRODUCTION: Chronic renal insufficiency is a serious disease, with an alarming growth. In
this study, we chose to focus on women with chronic renal insufficiency. That choice is founded on some
gender-related aspects, as women play specific roles in society, especially within her family, being
considered its main support. When they discover the disease and begin treatment, several changes
occur, which may eventually break the structure of their lives and their family environment. Taking these
factors into consideration, we have formulated the following research question: What are the narratives
of
women undergoing hemodialysis regarding their chronic condition and
their wait for a kidney
transplant? Objective: To understand the narratives of women undergoing hemodialysis regarding their
chronic condition and their wait for a kidney transplant. Method: this qualitative, interpretative study
aimed to identify the narratives of women undergoing hemodialysis and their wait for a kidney transplant.
The participants were 12 women undergoing hemodialysis in the Great Florianopolis Area. The women
were on the kidney transplant waiting list or undergoing the test phase to be included in the list. Data
collection was performed by in-depth interviews, aiming at obtaining the narratives of women undergoing
hemodialysis regarding their wait
for the kidney transplant. The analysis method adopted was that
proposed by Riessman (2008). This study was performed in compliance with the guidelines for human
research recommended by Resolution 196/96 of the National Health Council. The study was approved
by the human research ethics committee at Federal University of Santa Catarina, under process
number 2411. RESULTS: the results are presented as two manuscripts: The title of the first one is: What
consumes me is what saves me: narratives of women under hemodialysis; and the objective was to
understand the narratives of
women undergoing hemodialysis regarding their wait for a kidney
transplant. The second was called: The narratives of women undergoing hemodialysis: the wait for a
renal transplant; and was performed with the objective to understand the narrative of women undergoing
hemodialysis in the Great Florianópolis Area, Santa Catarina, Brazil. The narratives revealed that the
women recognize that hemodialysis is vital for them, that their wait for the transplant is inevitable, and a
successful outcome is not predictable. The only certainty is that courage and resistance are essential for
these women to continue living as well as possible, undergoing hemodialysis, while waiting for the
transplant. These women consider the transplant as a possibility of a more definitive treatment, which
could change their lives and transform extremely difficult situations into better days. The chance of doing
the transplant helps them face the arduous day of hemodialysis, as they dream of a new life emerging
from their suffered life. Despite their fears and apprehensions, these women teach what is needed in
order to be strong to face the daily battle for survival. A battle that may have many ups and downs, but
strength and the will to live must prevail. The family has an important support role to these women, and,
most certainly, a participating family makes the difference on the forms of dealing with the disease,
hence their hope for the kidney transplant, as they realize that with this treatment they can be home with
their family. Final remarks: the narratives evidence the transformations that occur in the lives of these
women, which begin with their discovery of the disease, followed by their start with the hemodialysis. The
transplant emerged as the liberation from the machine, going back to normal life, and the excitement for
a new begi
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Key words: Kidney transplant, Kidney transplant, Renal dialysis, Chronic renal insufficiency.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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SENA, Adnairdes Cabral. Cuidado de enfermagem ao paciente em pré-operatório de cirurgia eletiva
na perspectiva das necessidades humanas básicas. 2012 . p. 135. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Nascimento, Eliane Regina Pereira do
Resumo: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa do tipo
convergente
assistencial, realizada em um hospital público do estado de Santa Catarina, com o objetivo de construir
coletivamente um instrumento para orientar os cuidados de enfermagem ao paciente no pré operatório
imediato de cirurgia eletiva na perspectiva das necessidades humanas básicas. Participaram do estudo
17 enfermeiros das Unidades Cirúrgicas e Centro Cirúrgico. A coleta dos dados ocorreu no período de
abril a julho de 2011, em duas etapas. Na primeira realizou-se a entrevista individual semi estruturada
com a participação dos 17
enfermeiros, tendo como objetivo conhecer e analisar o cotidiano dos
cuidados dos enfermeiros aos pacientes no pré-operatório de cirurgia
eletiva. Na segunda etapa,
utilizou-se a técnica de grupo focal para a
construção coletiva do instrumento. Realizou-se três
encontros de grupo focal com média de participação de cinco enfermeiros. Para a organização e
análise dos dados das entrevistas adotou-se a metodologia o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O
instrumento foi elaborado com base nos cuidados presentes nos DSC, nas discussões em grupo, e na
literatura. Estão contemplados no instrumento 21 cuidados relacionados às necessidades humanas
básicas – psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais - fundamentados científicamente. Constatouse com esta pesquisa um bom conhecimento dos enfermeiros quanto aos cuidados ao paciente em
pré-operatório de cirurgia eletiva, entretanto, o foco dos
cuidados está voltado para atender as
necessidades psicobiológicas em detrimento das psicossociais. Esse fato remete a necessidade de
repensar a prática, uma vez que esta encontra-se em discordância com a metodologia da assistência
utilizada no hospital, contexto deste estudo, sustentada pela teoria das necessidades humanas básicas.
A PCA como
estratégia metodológica foi de extrema importância para a elaboração coletiva do
instrumento de cuidados, uma vez que possibilitou a
aproximação da prática assistencial com a
pesquisa e o envolvimento dos enfermeiros nessa construção. Os enfermeiros assumiram não apenas
a condição de informantes, mas também de atores. Tal constatação tem respaldo nos relatos dos
enfermeiros, ocorridos no
último encontro de grupo focal, a respeito de sua participação nesse
processo de construção coletiva. Na oportunidade, foi referido que a atividade proporcionou crescimento
profissional com as discussões e a
busca na literatura, além da integração, motivação, troca de
conhecimento, reflexão da prática e a satisfação de fazer parte desta construção. Este instrumento
poderá auxiliar a prática assistencial e, assim, minimizar complicações no intra e pós-operatório do
paciente submetido a cirurgia eletiva, e contribuir na promoção da qualidade e segurança no cuidado.
Palavras-chave: cuidado pré-operatório, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Enfermagem
perioperatória, necessidades humanas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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DEBETIO, Marilin Gallizi. A percepção dos enfermeiros de uma unidade coronariana sobre os
cuidados de enfermagem aos idosos cardiopatas. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Alvarez, Ângela Maria
Resumo: Este estudo teve como objetivos conhecer a percepção, a prática, e os sentimentos dos
enfermeiros sobre o idoso cardiopata internado numa unidade coronariana. O marco conceitual que
norteou o estudo foi a
teoria humanística de enfermagem de Paterson e Zderad. A metodologia
adotada foi a da pesquisa qualitativa tipo exploratório-descritivo de Minayo, porque se aproximou do
propósito do estudo, que é investigar as ações e relações humanas desenvolvidas pelos enfermeiros no
cuidado ao idoso cardiopata internado na unidade coronariana de um
hospital público da Grande
Florianópolis. Participaram desse estudo, oito enfermeiros que trabalham na unidade coronariana e que
cuidam do paciente idoso internado nesse setor. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas, individualmente, nos meses de outubro
e novembro de 2011. A análise destes
permitiu compreender como o
enfermeiro percebe o cuidado ao idoso internado numa unidade
coronariana. Dois temas emergiram das entrevistas dos enfermeiros da unidade coronariana e foram
centrais para essa compreensão: A Ausência do olhar gerontológico no cuidado de enfermagem ao
idoso internado na unidade coronariana, composta pelas categorias a população que envelhece e a
unidade coronariana; necessidade de formação gerontológica na unidade coronariana e a falta da
sistematização da assistência na unidade coronariana; e A percepção do contexto do cuidado ao idoso
na unidade coronariana, composta pelas categorias o cuidado e a interação com o idoso na unidade
coronariana; a efetividade do cuidado ao idoso na unidade coronariana; sentimentos que permeiam o
cuidado do idoso na unidade
coronariana. O estudo permitiu a reflexão da importância dos
profissionais prepararem-se para prestar cuidados às pessoas idosas no
tocante a promoção,
prevenção e tratamento de saúde, conseqüência essa se dá por causa do envelhecimento populacional
observado no Brasil, e o inevitável crescimento da demanda por serviços e profissionais capacitados e
sensíveis para atendê-las.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermeiro, Idoso, Terapia intensiva.

Abstract: This study aimed to investigate the perception, practice, and feelings of nurses about the
elderly cardiac patient admitted to a coronary care unit. The conceptual framework that guided the study
was the nursing
humanistic theory by Paterson and Zderad. The methodology adopted
was the
qualitative research of exploratory-descriptive type by Minayo, because it was closer to the purpose of
the study. That was the investigation from actions and human relations developed by nurses in the care
of an elderly cardiac who was admitted to the coronary care unit of a public hospital, in the Great
Florianópolis. Eight nurses working at a coronary care unit and taking care of elderly patients in this
sector
have participated of this study. Data were collected through semi
structured interviews,
individually, in the months of October and November, in 2011. Their analysis allowed us to understand
how nurses
perceive care for the elderly admitted to a coronary unit. Two topics
emerged from
interviews with nurses from the coronary care unit and they were central to this understanding: The
Absence of geriatric look in the care for elderly patients admitted in the coronary unit, and consisting of
the categories: population aging and coronary care unit, the need for gerontological training at a coronary
unit and lack of systematization at the coronary care unit; and The perception of the elderly care context
at the coronary unit, consisting of the categories: care and interaction with the elderly at a coronary unit,
effectiveness to the elderly care at a coronary unit and feelings that permeate the elderly care at a
coronary unit. The study allowed the reflection on the professionals’ importance to get prepared, in order
to provide care for the elderly with regard to promotion, prevention and health care. This is related to
the population aging observed in Brazil, and the inevitable growth in demand for services with trained
and sensitive professionals to meet them.
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Key words: Nurse, Intensive care, Elderly.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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FEYER, Iara Simoni Silveira. Rituais de cuidado das famílias no parto domiciliar em Florianópolis SC. 2012 . p. 251. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Monticelli, Marisa
Resumo: O retorno do parto para o ambiente da casa propõe olhar para o nascimento como um ritual
transformativo, que incorpora a valorização da ambiência e do protagonismo dos participantes. Esta
pesquisa etnográfica teve como objetivo compreender os rituais de cuidado desenvolvidos pelas
famílias no pré, trans e pós-parto domiciliares, sob
aporte teórico dos ritos de passagem, da
antropologia interpretativa e da enfermagem transcultural. Foi desenvolvida com 25 famílias que foram
atendidas por enfermeiras obstétricas, em Florianópolis-SC, entre agosto de 2010 e abril de 2011,
através de observação e entrevista. Os dados foram analisados por apreensão, síntese, teorização e
transferência. A
dissertação contempla cinco artigos. O primeiro constituiu-se numa
revisão de
literatura, o segundo apresenta o perfil dos participantes e os três últimos, os resultados da etnografia.
Assim, o terceiro artigo, que objetivou compreender os rituais de cuidado realizados antes do parto,
mostra que a experiência é construída no âmbito do “casal grávido”, sendo a casa considerada local
sagrado para a vivência de experiência
parturitiva que agregue valores existenciais ao parto e
nascimento. As mulheres dedicam atenção especial para o preparo do corpo e da mente, a fim de
concretizar o ideário. Os preparativos para a chegada do bebê simbolizam arrumar o “ninho” para
receber o novo integrante da unidade familiar. O quarto artigo, que visou a elucidação dos rituais de
cuidado realizados pelas famílias durante a vivência do parto, revela rituais relacionados à ambiência no
dia “D”, à performance da família durante as contrações da parturiente, às ações de celebração pela
chegada do recém-nascido e aos rituais de cuidado desenvolvidos com
relação à placenta. Os
resultados mostram que essas famílias são adeptas de um estilo “naturalístico” e o parto é vivenciado
com participação,
autonomia e respeito. As famílias vivenciam o dia do parto como um ritual de
passagem que é da família, e não dos profissionais ou da instituição hospitalar. Finalmente, o quinto,
realizado com o intuito de compreender os rituais de cuidado que as famílias desenvolvem logo após o
parto e o nascimento, identifica que os cuidados são centrados num sistema familiar que “naturaliza”
construções culturais voltadas ao
poder da natureza, à força da mulher que dá à luz e à vida
ecologicamente valorizada. Conclui-se que os rituais de cuidado das famílias estão relacionados a uma
visão de mundo que valoriza o que é “alternativo” ao modelo cultural vigente, incluindo aí a assistência
ao
parto centrada na biomedicina. Os “casais grávidos” têm tendência de
aderir a práticas de
autocuidado, voltadas para princípios definidos como de uma “vida natural”, e buscam alternativas para
a vivência de parir e nascer, de forma menos intervencionista e mais respeitosa para a mulher e o
recém-nascido, embasados no lema de que o parto é uma experiência familiar. A compreensão desses
rituais é de fundamental
importância para que a assistência profissional, especialmente das
enfermeiras obstétricas que atuam nos domicílios, seja pautada em práticas culturalmente congruentes
e significativas para as famílias.
Palavras-chave: Comportamento Ritualístico, Cultura, Enfermagem obstétrica, Parto domiciliar.
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Abstract: The return of childbirth to home environment under obstetric nurses’ assistance proposes to
look at birth as a transformative ritual that incorporates environment and leader participants’ valorization.
This ethnographic research aimed to understand rituals of care developed by families before, during
and after childbirth, using a theoretical basis from rites of passage, interpretative anthropology and
transcultural nursing. The research was developed with 25 families attended by obstetric nurses, in
Florianópolis-SC. Data collection occurred from
August 2010 to April 2011, by using participant
observation and interview. Data were analyzed in four stages: apprehension, synthesis, theoretical
operation and transference. The results includes five articles. The first consisted of a literature review,
the second presents a profile of participants and the last three, the results of ethnography. This way, the
third article, which aimed to understand the rituals of
care performed before delivery, shows that
experience is built within the "pregnant couple", and home is considered sacred place for living a labor
experience which aggregate existential values to the phenomena of giving birth and being born. Women
pay particular attention to preparing the body and mind in order to accomplish homebirth ideology.The
preparation for baby’s arrival includes actions that symbolize to arrange the “nest” for receiving the new
component of the family unit. The forth article, which focused on elucidating rituals of care performed by
families during labor experience, reveals rituals related to atmosphere on “d-day”, to family performance
during the woman’s labor contractions, to actions celebrating the newborn’s arrival and rituals of care
developed toward the placenta. The results show that these families follow a “naturalistic” style and that
childbirth is lived with participation, autonomy and respect. Families live childbirth day as a rite of
passage which is family’s and not professionals’ or hospital institution’s. Finally the fifth article, elaborated
in order to understand rituals developed by families soon after labor and birth, identifies that cares are
centered in a family system that “naturalizes” cultural constructions oriented toward the Nature “power”,
the strength of the woman who gives birth and toward an ecologic valued life. It concludes that families’
rituals of care are related to a world vision which values what is “alternative” to current cultural model,
including childbirth assistance focused on biomedicine. “Pregnant couples” have a tendency to adopt
self-care practices oriented towards definite principles such as
“natural life”, and they search for
alternatives to experience giving birth and being born in a less interventionist and more respectful way
toward the woman and the newborn, based on motto “labor is a family experience”. Understanding
these rituals is fundamentally important in order to professional assistance, especially that practiced by
obstetric nurses in residences, be oriented by culturally congruent practices meaningful for the families.
Key words: Homebirth, Obstetric Nursing, Ritualistic Behavior, Culture.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96241/299362.pdf?sequence=1
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VICENTE, Fernanda Regina. Validação de conteúdo de um instrumento para avaliação
multidimensional do envelhecimento ativo. 2012 . p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado, o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Santos, Silvia Maria Azevedo dos
Resumo: Este estudo teve como objetivo geral realizar a validação de conteúdo de um instrumento para
avaliação multidimensional do envelhecimento ativo, em idosos de 60 a 70 anos, residentes em um
município de Santa
Catarina. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa e
desenvolvimento metodológico. Para identificar a validade de conteúdo
do instrumento, foram
percorridas duas etapas: 1) avaliação do instrumento por um painel de experts da área da gerontologia,
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com o objetivo de refinar a redação dos itens e verificar sua pertinência conceitual referente ao
envelhecimento ativo; 2) a aplicação do instrumento validado de acordo com as sugestões dos experts
junto a 264 idosos, de ambos os sexos, com idade entre 60 e 70 anos, residentes em Rodeio (SC). A
coleta de dados aconteceu entre abril e agosto de 2011. O banco de dados foi organizado em planilha
específica no programa Microsoft Excel e para análise foram utilizados os seguintes tratamentos
estatísticos: Qui-quadrado e Análise de Correspondência Multivariada, através dos programas SestatNet
e Statistica. No painel de experts houve pouca discordância entre os juízes na análise das questões e
a maioria dos itens foi avaliada positivamente, necessitando de algumas alterações na estrutura e
redação. Com a aplicação do instrumento junto aos idosos, foi possível identificar que os itens se
mostraram compreensíveis às pessoas idosas, porém verificou-se que
algumas questões ainda
precisam ser reformuladas para clarificar melhor o seu objetivo. Os resultados mostraram que, embora
nem todos os idosos tenham uma avaliação positiva em cada determinante do envelhecimento ativo,
de maneira geral apresentaram-se independentes e satisfeitos com sua qualidade de vida. Conclui-se
que o instrumento
de avaliação multidimensional dos determinantes do envelhecimento
ativo
demonstrou validade de conteúdo na opinião de especialistas e também nos resultados obtidos em sua
aplicação, demonstrando possuir características teóricas que representam as dimensões propostas pela
Política do Envelhecimento Ativo.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Estudos de validação, Idoso, Qualidade de vida.

Abstract: This study aimed to do the content validation of an instrument to the
multidimensional
assessment from active aging in the elderly from sixty (60) to seventy (70) years old and living in a
County of Santa
Catarina. It is a descriptive study of quantitative approach and
methodology
development. Two stages were covered in order to identify the instrument content validity: 1) instrument
assessment by a panel of experts in the field of gerontology, in order to refine the items wording and
determine their conceptual relevance in relation to active aging, 2) the validated instrument application
according to the experts suggestions, along with 264 elderly of both sexes, between 60 and 70 years
old living in Rodeio (SC). Data collection took place between April and August 2011. Database was
organized in one specific worksheet in Microsoft Excel, and for analysis, it was used the following
statistical methods: Qui-square and Multivariate
Correspondence Analysis, through SestatNet and
Statistica programs. There was very little disagreement, in the panel of experts, among the judges in
relation to the issues analysis and most of the items were positively evaluated, requiring some changes
on structure and composition. By using instrument application with the elderly, it was possible to identify
the items were understood by the elderly. But, it was found some issues still need to be reworded, in
order to clarify its purpose. Results showed although not all seniors had a positive evaluation on each
determinant of active aging, in general, they felt independent and satisfied with their life quality. It is
concluded the multidimensional assessment tool from determinants on active aging has demonstrated
content validity according to the experts´ opinion, and also, in the achieved results of its application,
demonstrating to have theoretical characteristics that represent the proposed dimensions by the Active
Ageing Policy.
Key words: Nursing, Elderly, Aging, Quality of Life, Validation Studies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99487/305137.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17958
DURAND, Michelle Kuntz. Promoção da autonomia da mulher na saúde da família. 2012 . p. 104.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
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Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Enfermagem e Saúde
Orientador: Heidemann, Ivonete Teresinha Schülter Buss
Resumo: Introdução: Este estudo teve como objetivo compreender se a Consulta de Enfermagem está
voltada para ações de Promoção da Saúde que propiciam a autonomia das mulheres na Saúde da
Família. Utilizaram-se como sustentação os princípios teóricos da Promoção da Saúde aliados as
concepções de Paulo Freire. Método: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa articulada
com Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, que consiste de três momentos dialéticos: investigação
temática; codificação e descodificação; desvelamento crítico. A trajetória do estudo se desenvolve no
interior do Círculo de Cultura a partir do Método Paulo Freire no qual busca compreender através da
Consulta de Enfermagem a autonomia das mulheres em suas diversas perspectivas. Vislumbrar sua
individualidade como ser humano e empoderando-as para alcançar saúde e melhor qualidade de vida. A
pesquisa foi realizada em um Centro de Saúde do município de Florianópolis entre os meses de maio a
julho de 2011. Constituíram-se seis Círculos de Cultura com aproximadamente duas horas de duração,
com média de nove participantes. Os partícipes foram mulheres acima de dezoito anos que realizaram
a Consulta de Enfermagem. Esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Santa Catarina CEP/UFSC sob o parecer no 1133/11, FR 385731, em 29 de
novembro de 2010. Resultados: A investigação temática revelou oito temas, dos quais dois foram
desvelados em 02 temáticas significativas, necessidade
de escuta e do diálogo sobre violência
doméstica e a relação do
enfermeiro e partícipes na Consulta de Enfermagem. Os resultados
indicaram que a Consulta de Enfermagem pode constituir-se como espaço para o desenvolvimento de
ações de Promoção da Saúde, que ocorrem ainda de forma tímida na área de abrangência desse
Centro de
Saúde. Conclusão: Como possibilidades e limitações destacam-se a
necessidade de
capacitações multiprofissionais com o intuito de compreender questões conceituais e estratégias de
Promoção da Saúde, intensificando suas práticas em todos os espaços do SUS.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Consulta de Enfermagem, Enfermagem, Promoção da
saúde, Saúde da mulher.

Abstract: Introduction: This study aimed to understand if nursing consultation is focused on health
promotion actions to promote women's autonomy in the Family Health. It was used the theoretical
principles on Health Promotion along with Paulo Freire´s conceptions. Method: This is a qualitative
approach research combined with Paulo Freire´s Research Itinerary, which consists of three dialectical
moments: thematic investigation, coding and decoding and critical unveiling. The study course is
developed within the Circle of Culture from Paulo Freire´s Method, in which he seeks to understand
through Nursing Consultation women’s autonomy in their various perspectives. Seeing their individuality
as human beings and empowering them to achieve better quality of life and health. The survey was
conducted at a Health Center in the municipality of Florianopolis, between May and July, 2011. Six
Culture Circles were constituted, with approximately two hours long and nine participants’ average. The
participants were women over eighteen years old who performed Nursing Consultation. This research
was approved by the Ethics Committee in Research of the Federal University from Santa Catarina ZIP
CODE/UFSC under protocol
1133/11, FR 385 731, on November 29, 2010. Results: The thematic
investigation revealed eight topics, and two of them were unveiled in 02 significant subjects: need for
listening and dialogue on domestic
violence and the relationship between the nurse and Nursing
Consultation participants. Results indicated Nursing Consultation may constitute itself as a space to the
development of Health Promotion actions, which occur in a low percentage in the surrounding area from
that Health Center. Conclusion: Among possibilities and limitations, it is possible to highlight the need for
multidisciplinary training to understand conceptual issues and Health Promotion strategies, in order to
strengthen their practices in each area of the SUS (Health Unique System).
Key words: Health Promotion, Health Primary Care, Woman´s Health, Nursing Consultation.
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MARINHO, Monique Mendes. Cuidado de enfermagem e a cultura de segurança do paciente: um
estudo avaliativo em unidades de internação cirúrgica. 2012 . p. 135. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Radünz, Vera
Resumo: Este estudo teve como objetivos avaliar a cultura de segurança do paciente sob a ótica dos
profissionais de enfermagem das unidades de internação cirúrgica de um hospital universitário a partir
do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) e conhecer a opinião destes profissionais quanto à aplicação
deste questionário. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, do tipo survey transversal e
abordagem qualitativa, do tipo exploratória. O estudo foi realizado nas duas unidades de internação
cirúrgica do referido hospital, na cidade de
Florianópolis, Santa Catarina, com um total de 46
profissionais de enfermagem que exercem suas atividades profissionais nessas unidades e atenderam
aos critérios de inclusão estabelecidos. A coleta de dados foi realizada nos meses de abril a julho de
2011, através da aplicação do SAQ – versão cirúrgica, sendo acrescentada ao final deste questionário
uma questão aberta com abordagem qualitativa para atender ao segundo objetivo do estudo. Para
análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva e inferencial (teste ANOVA de Kruskal Wallis), e os
itens do SAQ foram avaliados a partir de escores para a cultura de segurança do paciente em cada
dimensão, considerando uma pontuação maior ou igual a 75, em uma escala de 0-100. A análise
qualitativa dos dados foi
realizada de acordo com a análise de conteúdo de Bardin. O estudo foi
realizado de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados mostram
que a avaliação da cultura de segurança é frágil nas seis dimensões do SAQ. Os escores mais altos e
favoráveis estão relacionados à “Satisfação no trabalho”, e as dimensões com menores escores foram:
“Percepções da gestão” e “Condições de trabalho”. Em relação à idade do profissional, os profissionais
mais jovens destacaram-se com maiores escores na maioria das dimensões. Quanto às categorias
profissionais, os escores superiores estão
relacionados aos auxiliares de enfermagem quando
comparados aos técnicos de enfermagem e enfermeiros. As recomendações dos participantes para
melhorar a segurança do paciente vão ao encontro dos baixos escores encontrados nas dimensões
avaliadas, sugerindo como
principais ações: realização de mais treinamentos, capacitações e
aperfeiçoamentos; ter e manter bons materiais e equipamentos; aumentar o número de profissionais. O
SAQ, na opinião dos participantes, foi
considerado um instrumento de pesquisa importante e
satisfatório, que
permite alertar e refletir sobre situações e dificuldades cotidianas que
podem
prejudicar o cuidado aos pacientes, comprometendo a segurança e a qualidade do cuidado.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Cultura, Enfermagem, Segurança, Unidades de internação.

Abstract: This study aimed to evaluate the patient safety culture from the perspective of a nursing team
of the surgical inpatient units of a university hospital using the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) and
know the opinion of these professionals regarding the application of this questionnaire. This is a study
with a quantitative approach, the type and cross-survey qualitative and exploratory type. The study was
performed in two surgical inpatient units of the hospital in the city of Florianópolis, Santa Catarina, with
a total of 46 nursing professionals who perform their professional activities in these units and met the
established inclusion criteria. Data collection was conducted from April to July 2011, by applying the
SAQ - Version surgical, and appended to the end
of this questionnaire an open question with a
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qualitative approach to meet the second objective of the study. Data analysis used the descriptive and
inferential statistics (Kruskal Wallis ANOVA), and the items of the SAQ were assessed from the scores
for the culture of patient safety in each dimension, whereas a score greater than or equal to 75, on a
scale of 0-100. The qualitative analysis was performed according to content analysis of Bardin. The
study was conducted in accordance with Resolution 196/96 National Health Results show that the
assessment of safety culture is fragile in the six dimensions of the SAQ. The higher scores are related to
favorable and "Job satisfaction”
and the dimensions with lower scores were: "Perceptions of
management" and "working conditions". Regarding the age of the professional, young professionals
stood out with higher scores on most dimensions. As for the professional categories, the higher scores
are related to nursing assistants. The participants' recommendations to improve patient safety meet the
low scores found in the dimensions assessed, suggesting that major actions: conducting more training,
capabilities and enhancements, achieving and maintaining good materials and equipment, increase the
number of professionals. The SAQ, in the opinion of the participants, was considered an important and
satisfying research tool, allowing prompt and reflect on everyday situations and problems which may affect
patient care, compromising safety and quality of care.
Key words: Culture, Nursing Care, Nursing, Safety.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99347/305538.pdf?...%E2%80%8E
Nº de Classificação: 17962
MENEGAZ, Jouhanna do Carmo. Práticas de bons professores de enfermagem, medicina e
odontologia na percepção dos acadêmicos. 2012 . p. 167. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Formação e Desenvolvimento Docente na Saúde e Enfermagem
Orientador: Backes, Vânia Marli Schubert
Resumo: Estudo de natureza qualitativa e abordagem exploratório-descritiva que teve como objetivo
analisar, à luz de categorias do conhecimento base para o ensino de Shulman, as práticas de bons
professores de enfermagem, medicina e odontologia na percepção de estudantes de uma universidade
pública do sul do Brasil. Participaram do estudo 16 estudantes concluintes dos cursos destacados,
sendo seis do curso de enfermagem, cinco do curso de medicina e cinco do curso de odontologia, que
foram entrevistados individualmente com auxílio de entrevista focalizada por vinhetas e indicadores
qualitativos no período compreendido entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. A construção do
instrumento de coleta de dados se deu a partir das categorias de conhecimento base, sendo estas
conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo, conhecimento dos alunos e suas
características, e conhecimento dos objetivos, finalidades, valores
educativos e seus fundamentos
histórico-filosóficos. Os dados provenientes das entrevistas transcritas foram analisados a partir da
orientação da proposta operativa de Minayo, considerando-se as categorias analíticas do referencial
teórico. A partir dos resultados, destaca-se que bons professores conhecem o conteúdo que ministram
com profundidade, fomentam a crítica e tomada de decisão autônoma dos estudantes e a educação
permanente, sendo capazes de utilizar-se de vasto repertório de táticas pedagógicas e modalidades de
ensino, assim como reconhecem e valorizam sua relação com os alunos no processo de ensino.
Possuem ainda estas competências articuladas na direção de
promover o trabalho interdisciplinar,
multiprofissional, na direção do estímulo à participação política e de uma prática profissional capaz de
transformar qualitativamente os serviços de saúde. Considera-se que os achados deste estudo são
relevantes, na medida em que apontam possibilidades para a construção de uma formação docente
direcionada para a área da saúde que fomente competências capazes de formar profissionais e
conectar o ensino com o Sistema Único de Saúde. Todavia, mais estudos como este são necessários,
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envolvendo ainda os próprios docentes na direção de observar suas práticas e contextualizá- las no
âmbito do seu trabalho, trajetória e identidade profissional.
Palavras-chave: Docentes, Enfermagem, Estudantes, Formação de Professores, Medicina, Odontologia.

Abstract: Qualitative study with an exploratory-descriptive approach that aims to analyze by the light of
categoryes knowledge base for teaching of Shulman practices of good teachers of nursing, medicine and
dentistry in the perception of students at a public university in southern Brazil. The study included 16
students graduating from courses highlighted, six nursing program, five of medical school and five of
dentistry course were interviewed individually with the aid of focused interview vignettes and qualitative
indicators for the period between September of 2011 and january of 2012. The construction of the
instrument of data collection took place from the categories of knowledge base, these being content
knowledge, pedagogical content knowledge, knowledge of
learners and their characteristics and
knowledge of the goals, purposes, values education and its historical foundations philosophical. The data
from the transcribed interviews were analyzed from the orientation of the proposal operative Minayo,
considering the analytical categories of the theoretical. From the results, it is emphasized that good
teachers know the content they teach with depth, foster critical and autonomous decision making of
students and continuing education, being able to use up vast repertoire of pedagogical tactics and
methods of teaching, as well as recognize and value their relationship with students in the teaching
process. They also have articulated these skills toward
promoting interdisciplinary, multidisciplinary
toward stimulating political participation and work experience can transform qualitative health services.
It is considered that the findings of this study are relevant to the extent that indicate possibilities for the
construction of a
teacher training directed towards health that fosters competencies and
train
professionals able to connect the school with the Unified Health System, however, more studies like this
are needed, they also involving teachers themselves toward observe their practices and contextualizes
them in the context of their work, career and professional identity.
Key words: Nursing, Students, Professors, Teacher Training
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17963
MASSAROLI, Rodrigo. Concepção dialógica e a sistematização da assistência de enfermagem:
perspectivas e limites em um centro de terapia intensiva. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Para desenvolver uma prática assistencial pautada em base científica,
utiliza-se a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que
consiste no desenvolvimento de uma
metodologia que organiza cientificamente a prática do enfermeiro para a definição do cuidado. Esta
pesquisa teve o objetivo de desvelar os limites e perspectivas, vivenciadas por um grupo de enfermeiros
de um centro de terapia intensiva adulta de um hospital de grande porte do Estado de Santa Catarina,
no desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem. É uma pesquisa de natureza
qualitativa, que utiliza o
Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire para promover a participação dos
envolvidos na investigação através de uma relação dialógica nos Círculos de Cultura. Ao realizar a
busca por estudos relacionados ao
tema, verificou-se que alguns estudos analisados apresentam
resultados que podem contribuir para a fragmentação da SAE, pois geralmente abordam etapas
isoladas do processo de enfermagem, com ênfase, principalmente, ao diagnóstico de enfermagem.
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Durante os Círculos de
Cultura, evidenciou-se que, dentre as dificuldades, o grupo destaca o
conhecimento limitado sobre a SAE e entende que possui uma co- responsabilidade junto à instituição
de saúde para que ela aconteça. A falta de experiência profissional é compreendida como limitador,
porém
ficou evidente, aos participantes, que é necessária a busca constante por
processos de
educação permanente em saúde e que estas ações podem partir do próprio grupo. Como possibilidade
de mudança neste cenário, surge a perspectiva de implantar um grupo de estudo, constituído pelos
próprios enfermeiros, buscando estabelecer a troca de experiência em busca das melhores práticas
profissionais. Através da busca pelo
conhecimento, utilizando-se de estratégias como o grupo de
estudo, os participantes esperam conquistar um espaço junto à equipe multiprofissional, valorizando
sua contribuição para a qualificação das ações desenvolvidas. O processo de trabalho dos enfermeiros,
envolvidos na pesquisa, foi beneficiado com os resultados, pois a partir da tomada de consciência sobre
as vantagens referentes ao uso da SAE houve início de um movimento positivo entre os enfermeiros
para implantar este processo. O envolvimento na solução das limitações, identificadas pelo grupo, foi
maior com o uso da metodologia de
pesquisa empregada, valorizando a reflexão crítica de cada
indivíduo para o desenvolvimento de uma atividade que envolve uma classe profissional e a instituição
de saúde.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Educação em enfermagem, Processo de enfermagem.

Abstract: Care practice on a scientific basis is materialized by utilizing the Nursing Care Systematization
(SAE) which consists in the development of a methodology that organizes the nurse practice scientifically
for
purposes of defining the care. This research aimed at unveiling the
limits and perspectives
experienced by a group of nurses from an adult intensive therapy unit of a large hospital from the State
of Santa Catarina upon developing the Nursing Care Systematization. It is a qualitative research that
applies the Research Itinerary conceived by Paulo Freire in order to promote the participation of those
involved in the investigation through a dialogic relation in the Circles of Culture. Upon the search for
studies related to the theme, it has been found out that some of the analyzed studies show results that
can contribute for the SAE fragmentation because, in general, they approach stages isolated from the
nursing process with particular emphasis on the nursing diagnosis. The Culture Circles rounds evidenced
that, among the difficulties, the group pointed out the limited knowledge about the SAE and that it is
aware of its shared responsibility on the SAE materialization before the health institution. The lack of
professional
experience is understood as a limiting factor, notwithstanding it was
clear to the
participants that the constant search for permanent education processes on health is needed and that
these actions can start from the group itself. As a possibility of change in this scenario, there is the
prospect of implementing a study group consisting of the nurses themselves aimed at establishing the
exchange of experience in the
search for the best professional practices. Through the pursuit of
knowledge by utilizing strategies like the study group, the participants expect to gain a space close to the
multidisciplinary team and to value their contribution for the qualification of the developed actions. The
working process of the nurses involved in the research benefited from
the results because the
awareness about the advantages from the use of the SAE led to the start of a positive movement among
the nurses for the process implementation. The involvement to solve the limitations identified by the
group was higher with the utilization of the applied research methodology so that it valued the critical
reflection from each subject for the development of an activity involving a professional category and the
health institution.
Key words: Nursing Education, Nursing Process, Nursing Care
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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SILVA, Kelly Maciel. A Consulta de Enfermagem ao idoso no contexto da Estratégia de Saúde da
Família. 2012 . p. 132. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Santos, Silvia Maria Azevedo dos
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, convergente-assistencial, cujo
objetivo foi:
Compreender os motivos pelos quais os enfermeiros da Atenção Primária à Saúde de um Distrito
Sanitário, do Município de Florianópolis/SC, não realizavam a consulta de enfermagem ao idoso e
identificar junto aos mesmos aspectos que contribuam para implementação da consulta de enfermagem
ao idoso. Os dados foram coletados entre maio e junho/2012 através de entrevista e oficinas temáticas
com 20 enfermeiras. A análise envolveu processos de apreensão, síntese, teorização e transferência,
fazendo emergir três eixos temáticos: A Consulta de Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família;
A Práxis do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família; e A Consulta de Enfermagem ao idoso na
Estratégia de Saúde da Família. Os resultados demonstram que a Consulta de Enfermagem é uma
importante ferramenta de educação em saúde, que favorece o vínculo entre o profissional e o usuário.
Apontam os desafios em lidar com as demandas de cuidados apresentadas pela crescente população
idosa e trazem discussão acerca da Consulta de Enfermagem ao idoso como uma possibilidade para
dar respostas a essas necessidades de cuidados,
além da necessidade de aproximação entre o
trabalho do enfermeiro e as
propostas das políticas públicas de atenção à saúde do idoso.
Recomenda-se educação permanente para os profissionais já inseridos nos serviços, para que possam
lidar com os desafios do envelhecimento populacional e que no ensino de graduação em enfermagem
os conteúdos de geriatria e gerontologia sejam aprofundados, bem como o exercício da prática da CE
ao idoso nas atividades teórico-práticas.
Sugere-se que a Consulta de Enfermagem deva ser
desenvolvida de forma mais efetiva na Estratégia de Saúde da Família, para a população em todo o
ciclo vital. E que o enfermeiro assuma seu papel, com autonomia e independência, como membro da
Estratégia de Saúde da Família, no que lhe compete quanto ao cuidado da população idosa.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Enfermagem, Enfermagem gerontológica, Idoso, Programa
saúde da família.

Abstract: It is a qualitative study, converging-assistential, which goal was: understand the reasons why
the nurses of Primary Health Attention of a Sanitary District of Florianópolis Municipality (SC) do not
execute the nursing consultation with the elderly, and identify among them, aspects that contribute to
implementing the elderly nursing consultation. The data were collected between May and June/2012
through interviews and
theme workshops with 20 nurses. The analysis involved processes of
apprehension, synthesis, theorization and transference where there themes have emerged from: The
Nursing Consultation on Family Health Strategy; The Nurse Practising on Family Health Strategy; and
the Nursing Consultation to the Elderly on Family Health Strategy. The results show that nursing
consultation is an important health education tool, which enhances the link between professional and
user. They pointed out the challenges in dealing with the demanding care presented by the growing
elderly population and set the Nursing Consultation the elderly as a possibility to answer theses care
needs, aside from the need to link the nurse work and the government policies to the elderly health
attention. The results also show the need of a permanent education to professionals already in service,
so they can deal with the challenges of
population aging. Concluding by suggesting that Nursing
Consultation should be developed more effectively on Family Health Strategy to the population on all
vital cycle and the nurse assume the role, with autonomy and independence, as a member of Family
Health Strategy concerning the care to the elderly population.
Key words: Primary Health Attention, Elderly, Family Health Program, Nursing.
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MOREIRA, André Ricardo. Avaliação da temperatura timpânica do paciente aerotransportado em
helicóptero de suporte avançado de vida. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O Cuidado e o Processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Nascimento, Eliane Regina Pereira do
Resumo: O ser humano, ao ter seu estado de saúde agravado e após ser aerotransportado em um
helicóptero de resgate, está vulnerável a variações de temperatura. Estas alterações influenciam na
fisiologia do
paciente assistido abordo da aeronave. Trata-se de um estudo com
abordagem
quantitativa do tipo transversal prospectivo, realizado no período de 01 de março a 30 de setembro de
2011, que teve como
objetivo geral avaliar as variações de temperatura timpânica do paciente
aerotransportado que ocorrem no helicóptero Esquilo AS 350 B 0 de suporte avançado de vida. A
população foi constituída por pacientes resgatados e transportados pelo helicóptero no período de
coleta e no
raio de ação da aeronave, que compreende 35 milhas. A amostra foi do
tipo não
probabilística por conveniência, e compreendeu 92 pacientes. Utilizou-se para a coleta de dados um
instrumento baseado na ficha de
atendimento do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina e do Grupo de Resposta Aérea de Urgência do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência, contendo dados de identificação e as variáveis do estudo como idade,
sexo, paciente clínico e vítimas de trauma, transporte com porta aberta e fechada, uso de cobertor,
manta térmica e lençol. Verificou-se a primeira mensuração da temperatura timpânica do paciente
durante o acionamento dos rotores da aeronave e a cada 5 minutos até o final do voo. Os dados foram
registrados e organizados em uma planilha no Microsoft Excel® versão 2010 e, em seguida, tabulados e
analisados utilizando-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 17 for
Windows). Para os cálculos estatísticos, utilizou-se o teste Qui- Quadrado de Pearson com nível de
significância (p< 0,05) para a verificação das possíveis associações entre as variáveis. Os resultados
mostraram que 72 (78,26%) apresentaram temperatura = a 36.5ºC e
destes 55 (59,78%) eram
pacientes vítimas de trauma, ou seja, apresentaram maior suscetibilidade à diminuição da temperatura
corporal em relação aos pacientes clínicos, não sendo significativa a
variável sexo masculino ou
feminino. Houve uma diminuição acentuada da temperatura dos pacientes aerotransportados com a
porta aberta, dos 92 pacientes resgatados e transportados no helicóptero Esquilo AS 350 B 0, 46
(50%) voos aconteceram com a porta aberta devido a estatura dos pacientes ser superior a 164cm.
Essa variável apresentou uma maior representatividade, caracterizada por uma média de acréscimo de
0,50 na média da temperatura timpânica, com um desvio padrão de 0,503, e apresentando uma
significância de p = 0,000. Quanto às proteções térmicas e a sua relação com a temperatura timpânica
do paciente helitransportado, a variável lençol+cobertor foi o método mais efetivo para prevenção da
diminuição da temperatura uma vez que apresentou uma média de acréscimo de 0,13 na média da
temperatura timpânica, com um desvio padrão 0,339. Apresentou também uma boa significância de p
= 0,000, em comparação ao uso de outras proteções.
Esses achados fornecem subsídios para a
elaboração de protocolos de
cuidados que enfoquem o controle de temperatura no paciente
helitransportado. Com isto, a produção deste conhecimento poderá contribuir para a assistência assim
como para o desenvolvimento de novos estudos nesta área do conhecimento.
Palavras-chave:
Traumatismos.
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Abstract: The human being, having his health worsened and after being airborne in a rescue helicopter,
is vulnerable to temperature changes. These changes influence the physiology of the patient witnessed
aboard the aircraft. This is a study with a quantitative approach, a prospective cross-sectional study,
conducted from March 1 to September 30, 2011, which aimed to evaluate the tympanic temperature
variations in the patient airborne, that occur in the AS 350 B 0 Squirrel helicopter of life advanced
support. The study population consisted of patients rescued and transported by the helicopter, in the
collection period and within the
aircraft’s range, which includes 35 miles. The sample was non
probabilistic for convenience and included 92 patients. Was used, for data collection, an instrument
based on the patient chart of the Air Operations Battalion of the Military Fire Brigade of Santa Catarina
and of the Aerial Urgency Response Team of the Urgency Care Mobile Service, containing identification
data and study variables such as age, gender, clinical patients and trauma victims, transportation with
door open or closed, the use of blanket, thermal blanket and sheet. The first measurement of the
patient's tympanic temperature during the firing of the rotors of the aircraft was verified, and every 5
minutes until the end of the flight. Data were recorded and organized in a spreadsheet in Microsoft
Excel ® version 2010 and then tabulated and analyzed using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS version 17 for
Windows). For statistical calculations, the chi-square test with
significance level (p <0.05) was used for the verification of possible associations between variables. The
results showed that 72 (78.26%) had a temperature = 36.5 ° C and of these 55 (59.78%) were trauma
patients, that is, showed greater susceptibility to a decrease in body temperature in relation to clinical
patients, being irrelevant the variance of gender. There was a sharp decline in the temperature of patients
airborne with the door opened, out of 92 patients rescued and transported in the helicopter Squirrel AS
350 B 0, 46 (50%) flights occured with the door opened due to the patients’ stature exceeding164cm.
This variable had greater representation, characterized by an average increase of 0.50 in average
tympanic temperature, with a standard deviation of 0.503 and presenting a significance of p = 0.000.
Regarding the thermal protection and its relationship to the tympanic
temperature of the patient
transported by helicopter, the variable sheet + blanket was the most effective method for prevention of
decrease in temperature since it showed a mean increase of 0.13 in the average tympanic temperature,
with a standard deviation of 0.339. It also presented a good significance of p = 0.000, in comparison to
the use of other protections. These findings provide subsidies for the development of care protocols that
focus on temperature control in patients transported by helicopter. With this, the production of this
knowledge may contribute to the support and development of new studies on this knowledge area.
Key words: Injuries and traumas, Hypothermia, Tympanic temperature, Helicopter of transport.
Acesso remoto ao texto integral:
http://geass.paginas.ufsc.br/files/2013/03/AVALIA%C3%87%C3%83O_DA_TEMPERATURA_TIMP%C3
%82NICA_DO_PACIENTE_AEROTRANSPORTADO_EM_HELIC%C3%93PTERO_DE_SUPORTE_AVA
N%C3%87ADO_DE_VIDA.pdf

Nº de Classificação: 17967
HERNÁNDEZ, Maria de Jesus. Percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no
pré-natal, parto e puerpério à luz das políticas públicas peruanas. 2012 . p. 137. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido
Orientador: Santos, Evanguelia Kotzias Atherino dos
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve como objetivo: identificar a
percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério, à luz das
políticas públicas de saúde peruanas. O referencial teórico-filosófico que deu sustentação ao estudo foi
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baseado nas políticas públicas de saúde peruanas. O estudo foi desenvolvido no cenário da maternidade
de um hospital público, em Iquitos, Peru, sendo a escolha do local justificada por este ser referência para
tratamento de HIV/Aids. As participantes foram 13 mulheres HIV-positivo, que tiveram seus partos na
maternidade selecionada para o estudo, e encontravam-se internadas na unidade de alojamento
conjunto. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada e prontuários. O número
de participantes se definiu mediante a saturação das informações. Os dados foram coletados no período
de janeiro a março de 2012. A técnica analítica selecionada foi a análise de conteúdo temático proposta
por Minayo, e ocorreu através de três fases: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados obtidos, e interpretação. O estudo resultou em quatro manuscritos. O manuscrito 1, que
consiste em um estudo de revisão integrativa e teve como objetivo: identificar a contribuição dos estudos
desenvolvidos em âmbito nacional e internacional, sobre a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do
cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério. Nesse estudo, os dados foram obtidos através de
busca de artigos nas bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF e CINAHL, sendo selecionados e
analisados 20 artigos.Os resultados deste estudo evidenciam percepções positivas e negativas do
cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério. O manuscrito 2 que teve como objetivo: identificar as
características sociodemográficas de mulheres HIV-positivo e de seus companheiros, que receberam
cuidados no pré-natal, parto e puerpério na rede pública de Iquitos, Peru, no período de janeiro a março
de 2012. Realizou-se análise descritiva do perfil obtido, onde os resultados revelam que a maioria dos
casais possui ensino médio incompleto, relacionamento estável, rentabilidade econômica baixa e reside
na cidade de Iquitos. A maioria das mulheres era multípara com gestação não planejada. O manuscrito 3
teve como objetivo: identificar a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no prénatal. Nesse manuscrito, os resultados são apresentados sob forma de três categorias: A categoria 1 Oferta e realização do teste sorológico anti-HIV como parte do cuidado pré-natal; categoria 2 Aconselhamento pré e pós-teste no pré-natal; categoria 3 - O cuidado professional para superar
dificultades no pré-natal . Os resultados evidenciam identificação tardia do diagnóstico de HIV por falta de
disponibilidade do teste no estabelecimento, resultando no início tardio da terapia, aumentando a
possibilidade de transmissão vertical do HIV ao filho, e deficiências no aconselhamento pré e pós-teste. O
manuscrito 4 teve como objetivo: identificar a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado
recebido no parto e puerpério. Nesse manuscrito os resultados também são apresentados em quatro
categorias: A categoria 1 - Emoção e apreensão no momento do parto; categoria 2 - Insegurança e falta
de sigilo no puerpério; categoria 3 - Amamentar ou não: orientações às mulheres HIV-positivo no
puerpério; e categoria 4 - Estratégias e orientações quanto aos cuidados com as mamas da mulher HIVpositivo. Os resultados evidenciam acolhimento insatisfatório e dificuldades do pessoal de saúde para
cuidar das mulheres HIV-positivo no parto e puerpério. Diante desses resultados, percebe-se que é
necessário maior envolvimento dos profissionais de saúde no cuidado à mulher HIV-positivo, para
promover maior qualidade de vida e de saúde para essas mulheres. Acredita-se que os resultados deste
estudo possam contribuir para redirecionar o olhar dos profissionais de saúde que prestam cuidados às
mulheres HIV-positivo nos serviços de saúde. Recomenda-se avaliar como estão sendo seguidos os
protocolos recomendados pelas políticas públicas de saúde peruanas, para garantir às mulheres HIVpositivo seu direito ao acesso à saúde de qualidade, humanizado e eficaz, no pré-natal, parto e puerpério,
e assim dar mais um passo em frente na redução da transmissão vertical de HIV a crianças.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Enfermagem, Hiv, Parto, Período pós-parto, Políticas da Saúde.

Abstract: This is a qualitative research that aimed identify the perception of women with positive
HIV/about the care received in prenatal, partum and puerperium in light of public policies peruvian. The
analytical-framework was those Policies, developed in a public maternity in Iquitos, Perú. The place was
selected in reason of its experience in the HIV treatment. The participants were 13 HIV-positive women
who had their deliveries in the maternity selected for the study, and were hospitalized in rooming unit. The
number of participants reached its limit when the information were plenty fulfilled (saturation). The data
were collected during january to march of 2012. The analytical technique selected fue análisis of

338

contenido thematic propuesta by Minayo y if produjo through different phases three : the pre-analysis, the
exploration of the sources, treatment of the data collected and interpretation. The study resulted in four
manuscripsts. The The manuscript number 1 consist in a integrative review stydy that aimed to identify the
contribuition of foreigner and national studies about the perception of women with positive HIVabout the
care received in prenatal, partum and puerperium. In this study, the data were produced by searching
articles in MEDLINE; LILACS; BDENEF and CINAHL data base 20 studies were selected and analized.
The second manuscript aimed to identify sociodemographic characteristics of HIV-positive women and
their partners, in which one of them received care in prenatal, partum and puerperium in the public health
system in Iquitos, Perú during January to march of 2012; Descriptive analysis of the interviewed profiles
revealed that most of the couples have less than eleven years of formal education, that they are in a
stable relationship, low income and live in the capital, Iquitos.The manuscript number 3 aimed to identify
the perception of HIV-positive women about the prenatal care received. In this one, the results were
presented in three categories. The category 1- offer and making of the anti-HIV serological test as
prenatal care. The category 2- Pre and postnatal advising. Category 3- Professional care to overcome
difficulties in the prenatal. The results highlight the delay in the HIV diagnosis because of the absence of
the test, resulting in a late beginning for the therapy, increasing the possibility of vertical transmition of the
HIV virus to the child, as well as disabilities in the advising. The manuscript number 4, aimed to identify
the perception of HIV-positive women about the partum and puerperium care received. In this manuscript,
the results were also presented in four categories. The category number 1- apprehention in the moment of
partum; category 2- Insecurity and lack of secrecy in the puerperium; category 3- to breastfeed or not:
orientation of HIV-positive women in puerperum and categorie 4- strategies and orientations related to the
HIV-positive women breasts. The results highlight unsatisfactory reception and difficulties for the
workteam to deal with HIV-positive women during birth and puerperium. In front of these results, perceives
the need of greater involvement from the health providers in care of the HIV-positive woman; to promote
greater quality of life and health of these woman. This research may contribute to redirect the scope of the
health providers who treats the HIV-positive women. Strongly recommended evaluate how the peruan
public policies are being followed to assure the right of the HIV-positive women to access a qualified,
humanized and effective healthcare in their prenatal, partum and puerperium, and thus give one step
more towards the reduction of vertical transmission of HIV in children.
Key words: Prenatal Care, Nursing, HIV.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17969
WINTERS, Joanara Rozane da Fontoura. Formação em enfermagem para o Sistema Único de Saúde
numa perspectiva crítico e criativa: visão dos formandos. 2012 . p. 201. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Prado, Marta Lenise do
Resumo: Este estudo trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo exploratório, ancorado
pelo referencial de Paulo Freire, cujo objetivo foi compreender como os formandos de um curso de
graduação em Enfermagem de uma Universidade Pública da Região Sul do Brasil percebem o seu
processo de formação para a construção do profissional crítico e criativo a fim de atender aos princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS). Participaram deste estudo 11 estudantes de Enfermagem, do sexo
feminino, com idade entre 21 e 30 anos, regularmente matriculadas no último ano do curso. O período
de coleta de dados foi de abril e maio de 2012, por meio de entrevistas individuais com roteiro
semiestruturado. O tempo médio das entrevistas foi de 30 minutos e foram analisadas de acordo com
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análise de conteúdo segundo Bardin (2011). O estudo atendeu aos preceitos da Resolução CEP
196/96, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa
Catarina. Após o processo de análise dos dados, emergiram três categorias a partir do Processo de
Formação na Percepção dos Alunos, a saber: 1ª categoria: A formação do profissional critico criativo e
as subcategorias: Construindo um agente transformador e Buscando conhecimento. 2ª categoria: O
Processo formativo é Dialógico e Participativo e as subcategorias: O professor preocupa-se com a
reflexão e facilita o aprendizado e As
metodologias problematizadoras são formas diferentes de
aprender. 3ª categoria A formação está dirigida à realidade, com ênfase no Sistema Único de Saúde
(SUS). A partir dos resultados, foram elaborados três manuscritos. O primeiro manuscrito – Processo
de Formação crítico–criativo: Percepção dos formandos de Enfermagem –aponta para uma formação
crítica, para a busca do conhecimento e para a transformação da realidade, o que leva à autonomia e
faz com que os educandos sejam sujeitos do seu processo ensino- aprendizagem. Aponta também a
importância da pesquisa durante a formação. O segundo manuscrito – diálogo e participação na
formação de enfermeiras: Participação dos Formandos – mostra a importância do professor e a
utilização de metodologias inovadoras e
problematizadoras como auxiliares na construção do
conhecimento.Ainda evidencia que a relação professor- educando é fundamental para que haja o
processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se também a importância do bom professor na formação
como facilitador do conhecimento. O terceiro manuscrito – A Formação em Enfermagem orientada
aos princípios do Sistema Único de Saúde.(SUS): Percepção dos Formandos – aponta
que a
formação do enfermeiro está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais/Enfermagem e os
princípios do SUS; os educandos sentem-se preparados para trabalhar na atenção básica, sendo que
sua formação é generalista, humanista, crítica e reflexiva. Durante este estudo, ficou evidenciado que
as acadêmicas de Enfermagem percebem que seu processo de formação envolve a construção de
atitude crítica, que seu processo ensino-aprendizagem é baseado nas metodologias problematizadoras
e que sua formação é voltada para o
Sistema Único de Saúde. Considera-se ainda que muitos
desafios precisam ser ultrapassados como a formação do docente, a institucionalização dos Programas
de Reorientação da Formação definidos pelo Governo Federal, a necessidade de superar a formação
ainda centrada na disciplina, implementando experiências interdisciplinares, fundamentais para uma
prática profissional assim orientada.
Palavras-chave: Aprendizagem, Criatividade, Educação em Enfermagem, Estudantes de enfermagem,
Sistema único de saúde.

Abstract: This is a qualitative descriptive and exploratory study, based on Paulo Freire, whose goal was
to understand how undergraduate nursing students from a Public University of Southern Brazil are
perceiving their learning process to build the critic and creative
professional in order to meet the
principles o the Unified Health System (SUS). Participated in this study 11 nursing students, all female,
aged between 21 and 30 years, regularly enrolled in the final year. The data collection period was April
and May of 2012 through individual semi-structured interviews. The mean duration of the interviews
was 30 minutes and were analyzed according to Bardin (2011). The study followed the precepts of CEP
Resolution 196/96, and was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal de Santa
Catarina. After the process of data analysis, three categories emerged from the Training Process in
Student Perception, namely: 1st category: Training of
professional creative and critical, and
subcategories: Building a
transforming agent and Seeking knowledge. 2nd category:The
training
process is dialogical and participatory. Subcategories: The teacher is concerned with the reflection and
facilitates learning and Problem-Solving Methodologies are a different form of learning. 3rd category
Training is directed to reality, with emphasis on the Unified Health System (SUS). From the results,
were developed three manuscripts. The first manuscript - Formation Process critical-creative: Perception
of Nursing graduates - points to a critical training for the pursuit of knowledge and the transformation of
reality, which leads to autonomy and makes the students undergo their teaching- learning process. It
also points to the importance of research
during training. The second manuscript - dialogue and
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participation in training of nurses: Participation of Trainees - shows the importance of the teacher and the
use of innovative and problem-solving methodologies as an aid in the construction of knowledge. Further
evidence that the student-teacher relationship is essential for there to be the teaching-learning process.
We also focus on the importance of good teacher
training as a facilitator of knowledge. The third
manuscript Training in Nursing oriented to the principles of the Unified Health
System (SUS):
Perception of Trainees - shows that nursing education is in line with the National Curriculum / Nursing
and principles of the NHS, the students feel prepared to work in primary care, and their training is
general, humanist, critical and reflective. During this study, it was evident that the students realize that
their nursing training process involves building critical attitude that their learning process is based on
problem-solving methodologies and that their training is focused on the Unified Health System. It is
further considered that many challenges must
be overcome as the training of teachers, the
institutionalization of Reorientation Training Programs defined by the Federal Government, the need to
overcome the training still focuses on
discipline, implementing interdisciplinary experiences are
fundamental to professional practice as well oriented.
Key words: Nursing Education, Creativity, Students Nursing Learning, Unified Health System.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17970
SIEWERT, Josiane Steil. A ocupação de cuidador de idosos e a relação com a enfermagem. 2012 .
p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Promoção da Saúde no Processo de Viver Humano e Enfermagem
Orientador: Alvarez, Angela Maria
Resumo: Estudo de caráter qualitativo, do tipo descritivo, com objetivo geral de conhecer a prática dos
cuidadores ocupacionais de idosos no contexto domiciliar e a relação com a enfermagem, realizado no
município de
Joinville, SC. Participaram da pesquisa 18 cuidadores ocupacionais de
idosos. As
entrevistas foram realizadas nos meses de junho e julho de 2012. Dados colhidos através de entrevista
semiestruturada, para analise foi utilizado o método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). As cinco
categorias que emergiram dos dados foram: Tornando-se
cuidador, Sendo cuidador, O fazer do
cuidador, O contexto de trabalho do cuidador e as Relações que emergem do cuidado ao idoso, que por
sua vez compuseram o tema central A prática de cuidado ao idoso. Os resultados mostraram que o
cuidador ocupacional é a mulher, com idade média de 52 anos, formação escolar até a quarta série,
sem cursos complementares. A jornada de trabalho é de 12 horas semanais, com salário no valor
aproximado de R$ 1.210,65. Percebeu-se que enquanto o idoso pode se ajudar, os cuidadores realizam
as atividades domésticas mais leves, como lavar a louça e a roupa e preparar as refeições dos idosos.
No entanto, com o agravamento da condição do idoso, eles vão deixando essas atividades e assumem
outras relacionadas ao cuidado direto ao idoso. As condições para exercer a função variam conforme as
condições e necessidades de cada família. O cuidado ao idoso para estes
trabalhadores envolve
conhecimentos básicos como organização do lar, preparo de alimentos e ter paciência para lidar com o
idoso e sua agressividade. Acreditam que a experiencia de cuidar de pessoas é o suficiente para o
exercício da função. Algumas atividades relatadas são exclusivas de profissionais de saúde, como
aplicação medicação via parenteral, reforçando a necessidade de se discutir os limites entre o trabalho
do cuidador ocupacional de idosos e a sua relação com a profissão de enfermagem. Ao idoso deve-se
garantir um cuidado livre de riscos e danos a sua saúde, cabendo à enfermagem refletir sobre a sua
responsabilização. Essa discussão deve ter como foco o idoso e suas necessidades.
Palavras-chave: cuidador ocupacional, Enfermagem, Idosos.
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Abstract: Qualitative study, descriptive, aiming to understand the general practice
of occupational
caregivers of elderly in the home context and its relationship with nursing, held in the city of Joinville, SC.
Participants were 18 elderly occupational caregivers. The interviews were conducted during June and
July of 2012. Data collected through semi-structured interview. It was used to analyze the method of
content analysis of Bardin (2011). The five categories that emerged from the data were: Becoming a
caregiver, Being a caregiver, Caregiver's attributes, the
caregiver's work context and relations that
emerge from elderly care, which in turn formed the central theme The practice of elderly care. The
results showed that the occupational caregiver are women with a mean age of 52 years, schooling until
the fourth grade without additional courses. The workday is 12 hours, with earnings of approximately R $
1,210.65. It was realized that while the elderly is able to take care of him/herself, the caregivers perform
lighter household activities, like washing the dishes and the do the laundry and prepare meals for the
elderly. However, with the worsening condition of the elderly, they will
leave and take such other
activities related direct to the elderly care. The conditions for exercising the function vary according to the
conditions and needs of each family. The elderly care for these workers involves basic knowledge as
home organization, food preparation and patience in dealing with the elderly and their aggressiveness.
They believe that the experience of caring for people is enough to carry out his function. Some activities
are reported exclusive of health professionals, such as application parenteral medication, reinforcing the
need to discuss the
boundaries between the work of occupational caregivers of elderly and
its
relationship with the nursing profession. It is necessary should ensure a care free of risk and harm to the
elderly, fitting to nursing reflect on their accountability. This discussion should be focused on the elderly
and their needs.
Key words: Nursing, Elderly, Occupational caregiver.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17971
NÓBREGA, Juliana Fernandes da. O imaginário da promoção da saúde no quotidiano da formação
do técnico em enfermagem. 2012 . p. 172. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Nitschke, Rosane Gonçalves
Resumo: A Promoção da Saúde (PS), assumindo um novo fio condutor da saúde mundial, está em
crescimento, levando-nos a repensar muitas atitudes e dogmas, como a maneira pela qual os futuros
profissionais da saúde são
preparados. Dentre estes destaca-se a equipe de Enfermagem,
especialmente os trabalhadores de nível médio. Há notável escassez de estudos que abordam PS na
formação do Técnico em Enfermagem (TE). Considerando que estes encontram-se intimamente ligados
à assistência das pessoas da comunidade, vê-se a importância de abordar o tema. Este estudo tem
como objetivo compreender o imaginário da PS no quotidiano da formação do TE, a partir das vivências
de professores e
estudantes. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo-exploratório.
Para
sustentação teórica consideraram-se pressupostos da PS da Carta de Ottawa (1986), além do suporte
trazido por Michel Maffesoli. A pesquisa seguiu a Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde e
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa
Catarina. Os participantes foram 16
discentes e seis docentes enfermeiros do curso TE de uma
instituição pública federal do sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas grupais e
observação participante, adotando-se como estratégia as oficinas. Também houve consulta no Plano
Pedagógico do
Curso para identificar inserções curriculares relacionadas com PS na
formação
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profissional. Para compilação e organização dos dados
utilizou-se o software Atlas/Ti©. Após
apropriação e leitura exaustiva do material chegou-se à construção de classes e subclasses, pelo
método
de Schatzman e Strauss, emergindo dois manuscritos: 1) O quotidiano e
imaginário da
Promoção da Saúde na formação do Técnico em Enfermagem e 2) Promoção da Saúde na formação do
Técnico em Enfermagem: o quotidiano e imaginário de professores. A compreensão do imaginário
apresentou-nos um quotidiano no qual os estudantes percebem PS como prevenção de doenças. Para
isto, consideram importante a prática das habilidades técnicas e aquisição de conhecimentos teóricos.
Esta última tendo como intenção a transmissão vertical do conhecimento, do técnico aos indivíduos e/ou
coletividade. Os achados reforçam a ideia de que a PS não é vista em sua plenitude pelos estudantes.
Seu imaginário voltado para a técnica (saber-fazer), não os permite ir além da prevenção de doenças e
educação em saúde.
Os alunos seguem a “lógica do dever-ser”, perpetuando seus saberes
preventivistas e biomédicos. O mergulho no imaginário dos professores revelou que, em seu quotidiano,
possuem ampla noção do conceito de PS, reconhecem sua importância e admitem que esta pode ser
aplicada em outros locais além da atenção básica. Entretanto, nota-se uma dissociação entre o
pensamento dos professores e a realidade dos estudantes. Este fato envolve diversos fatores, citados
pelos próprios
docentes: dificuldade em diferenciar PS de prevenção de doenças;
fragilidades
curriculares; desvalorização das ações de PS em detrimento aos saberes técnico-científicos e ausência
de reconhecimento por parte da população e pelos próprios pares aos profissionais que trabalham na
atenção primária à saúde. Este estudo incita a mudança do foco curricular, não deixando de lado a
técnica, mas incluindo PS.
Palavras-chave: Atividades cotidianas, Educação em enfermagem, Educação profissionalizante,
Promoção da saúde.
Abstract: Health Promotion (HP), assuming a new guiding thread of worldwide Public Health, is growing,
causing us to rethink many attitudes and dogmas, like the way in which future health professionals are
prepared. Among these, stands out the nursing staff, especially the mid-level workers. There is a
notable paucity in the literature of studies approaching the theme of HP in the Nursing Technician (NT)
training. Considering that these are closely related to the assistance of individuals of the community,
one sees the importance of addressing the issue. This study aims to understand the imagery of HP in the
everyday training of
TN, from the experiences of teachers and students. This is a qualitative,
descriptive-exploratory study. To theoretical supporting we considered the assumptions of HP contained
in the Ottawa Charter (1986) and the support brought by Michel Maffesoli. This research followed the
Resolution 196/96 of the National Health Council and was approved by the Human Research Ethics
Committee from the Federal University of Santa Catarina. Study participants consisted of 16 students
and six teachers nurses in a NT course of a public federal school in southern Brazil. Data were
collected through group interviews and participative observations, adopting workshops as a strategy.
There was also consultation on the Pedagogical Course Plan to identify in the curriculum insertions
related to HP in professional training. To compile and organize data, we used the software Atlas/Ti©.
After adjustment and exhaustive reading of the material, we arrived at the construction of classes and
subclasses – supported by Schatzman and Strauss' method –
emerging two manuscripts: 1) The
everyday and imagery of Health Promotion in nursing technician training, and 2) Health Promotion in
nursing technical training: the teacher’s everyday and imagery. The imagery comprehension presented
us an everyday in which the students saw HP basically as disease prevention. To achieve this purpose,
the students consider important the practice of technical skills and acquisition of theoretical knowledge.
The latter has as its intention the transmission of knowledge from the technician to individuals and/or
community. The findings reinforce the idea that HP is not seen in its entirety by students. Their imagery
focused on technique (know-how),
not allowing them to go beyond disease prevention and health
education. Students follow the "must-be logic", perpetuating thereby their preventative and biomedical
knowledge. Diving in the teachers' imagery revealed that, in their everyday, they have a broad notion of
HP's concept, recognize its importance and admit that this can be applied in other places that not only
basic care. However, there is a dissociation between the teachers' thoughts and the students' reality.
This fact can be explained by several factors, including some mentioned by the teachers: difficulty
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differentiating HP from disease prevention; curriculum fragilities; devaluation of HP actions to detriment
of technical-scientific knowledge and lack of recognition, by part of the population and by their own
pairs, to those working in primary health care. This study encourages the shift of curriculum focus, not
leaving aside technique, but including HP.
Key words: Activities of Daily Living, Nursing Education, Professional Education, Health Promotion
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17973
SELL, Camilla Telemberg. A enfermeira na Marinha do Brasil: a historiografia do corpo auxiliar feminino
da reserva da Marinha (1980 a 1997). 2012 . p. 171. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: História em Enfermagem e Saúde
Orientador: Padilha, Maria Itayra
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem sócio-histórica, com objetivo de Identificar
os papéis desempenhados pelas enfermeiras do
Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
(CAFRM), na
Marinha do Brasil no período de 1980 a 1997, bem como analisar suas
relações
interprofissionais e interpessoais. O recorte histórico do estudo compreende o período entre 1980 e
1997. O marco inicial (1980) é o ano da criação do CAFRM e quando se deu o ingresso das primeiras
oficiais enfermeiras na Marinha do Brasil (MB). O marco final (1997) representa o ano de extinção do
CAFRM e de reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da MB, que reconhece a
paridade das
Oficiais e Praças mulheres com os Oficiais e Praças homens, o que
resultou em
melhores perspectivas na carreira militar feminina e a conquista de direitos equivalentes aos militares do
sexo masculino. O marco conceitual orienta-se pelas ideias de feministas como Simone de Beauvoir e
Joan Scott, acerca de conceitos de gênero, igualdade, hierarquia e relações de poder. Para a coleta de
dados foi utilizada a historia oral temática, por meio de entrevista semiestruturada, com 08 enfermeiras
que atuaram no CAFRM naquelas décadas. O período de coleta dos dados foi em fevereiro de 2012, na
cidade do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de dois manuscritos
científicos. No primeiro manuscrito, “Enfermeiras militares na Marinha do Brasil: papéis desempenhados
de 1980 a 1997”, o objetivo foi identificar os papéis desempenhados pelas enfermeiras do CAFRM no
período de 1980 a 1997. Nesse manuscrito os resultados indicaram que a
MB proporcionou as
enfermeiras do CAFRM, conhecimento e crescimento profissional desenvolvido em diversos locais como
o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), além de assumir uma identidade militar construída ao longo da
carreira. Concluiu-se que o HNMD foi o berço de aprendizado das militares, a assistência e a gerência
de enfermagem são pontos fortes de atuação das mesmas e
paralelamente a essas funções são
desenvolvidas outras exclusivas da MB. O segundo manuscrito intitulado “Relações interprofissionais de
saúde na Marinha do Brasil - uma análise na perspectiva de gênero” buscou analisar as relações
interprofissionais na MB no período de 1980 a 1997. Nesse manuscrito foram destaque as relações
entre as enfermeiras civis com as enfermeiras militares, a hierarquia no ambiente militar, onde o mais
antigo determina e o mais moderno cumpre e as demais relações interpessoais na MB, do militar mais
antigo ao mais moderno. O estudo possibilitou conhecer que o processo de feminização na MB sempre
esteve imbricado nas disputas pelo poder, tanto com as
enfermeiras civis quanto com os demais
membros da corporação e, que o respeito e o reconhecimento das enfermeiras, em todos os círculos
hierárquicos, só foram alcançados eficazmente em virtude das militares
terem incorporado os
pressupostos da instituição.
Palavras-chave: Área de atuação profissional, Enfermeiras, Militares, Mulheres, Relação Profissional.
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Abstract: This qualitative research used a social-historical approach and it aimed at identifying the roles
performed by the nurses of the Navy Female Auxiliary Team (NFAT) at the Brazilian Navy from 1980 to
1997, as well as analyzing their inter-professional and interpersonal relationships. The historical study
covers the period from 1980 to 1997. The initial year (1980) refers to the creation of the NFAT, when the
first female
nurse officers entered the Brazilian Navy (BN). The final year (1997)
represents the
termination of the NFAT and the restructuring of the Corps and Officer’s ranks and lower ranks of the BN,
which acknowledged parity between male and female Officers and other lower ranks. As a result, there
were better perspectives for the female military career, and the female professionals also acquired the
same rights that the male officers had. The conceptual frame of this study is based on feminists like
Simone de Beauvoir and Joan Scott, regarding gender, equality, hierarchy and power relationships
concepts. The oral data were obtained through semi-structures interviews. The subjects were 08 nurses
who took part of the NFAT during the previously mentioned period. The data were collected in February
2012, in Rio de Janeiro. The results were presented in 02 scientific papers. The first one was “Military
Nurses in the Brazilian Navy: roles performed from 1980 to 1997”, and its aim was to identify the roles
performed by the nurses during the period 1980 to 1997. In this paper, the results showed that the BN
provided the NFAT nurses with knowledge and professional growth, which were developed in different
places, such as the Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), besides assuming a military identity built
throughout their careers. It was concluded that the HNMD was the
officer’s learning source; also,
attendance and nursing management were strong aspects of their performance as well as other functions
which are exclusive of the BN. The second paper, entitled “Health Inter- professional Relationships in the
Brazilian Navy – an analysis under the gender perspective”, aimed at analyzing the inter-professional
relationships in the BN during 1980 to 1997. In this paper, we highlighted the relationships between the
military nurses and the civil
nurses; the hierarchy in the military environment, where the older
determines and the more modern obeys, and the other interpersonal relationships in the BN, from the
oldest military officer to the most modern one. The study made it possible to learn that the feminization
process in the BN was always linked to struggles for power, among the civil nurses as well as the other
members of the institution. Moreover, we learned that the nurses’ respect and acknowledgment, across
all the hierarchic levels, were efficiently achieved only due to the fact that the nurses incorporated the
principles of the institution.
Key words: Nurses, Military officers, Women, Professional Field, Professional Relationship.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17975
SANTANA, Gicélia Maria Simplicio de. Da utopia ao desencanto e do desencanto à esperança:
impressões de profissionais da estratégia saúde da família à luz da história oral. 2010 . p. 206.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2010.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Sá, Lenilde Duarte de
Resumo: Em 1994, Campina Grande-PB foi um dos primeiros municípios do Brasil a implantar o
Programa Saúde da Família. Anos mais tarde tornou-se Estratégia Saúde da Família por ser
reconhecida como importante para a construção de um novo modelo de atenção à saúde a partir da
reorganização dos serviços da atenção básica. Este estudo teve por objetivo revelar as impressões dos
profissionais pioneiros da Estratégia Saúde da Família em Campina Grande, à luz da história oral. Tratase de uma pesquisa qualitativa que utilizou como método a história oral temática. Participaram como
colaboradores dez profissionais, de nível superior, integrantes das cinco equipes pioneiras do Programa
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Saúde da Família do município de
Campina Grande-PB. Após a análise do corpus documental
emergiram quatro eixos temáticos: As equipes pioneiras e a esperança da concretização do SUS por
meio da estratégia saúde da família; O desenvolvimento do PSF em Campina Grande – 1994 a 2006; A
gestão
petista na saúde e viabilização do Saúde da Família como modelo de atenção: desejos,
avanços e limitações; A Estratégia Saúde da Família após a gestão petista: do desencanto à esperança.
Mediante a análise observou-se que o grupo pioneiro do Saúde da Família de Campina Grande teve a
marca da militância em defesa do SUS e dos princípios da Reforma Sanitária, somados à formação
político-ideológica. Perseguiam a utopia de transformar o Saúde da Família em um modelo de atenção.
Essa esperança se fortaleceu com a reversão de alguns indicadores epidemiológicos. No segundo eixo
temático foi possível reconhecer uma intensa mobilização dos profissionais. Com sua atuação criaram a
Associação de Profissionais de Saúde da Família de Campina Grande, implantaram os conselhos locais
de saúde e construíram expectativas de alcançar os direitos sociais, decorrentes da pressão social. O
fortalecimento da categoria dava-se em paralelo com os conflitos com os gestores em defesa do Saúde
da Família. Esses conflitos envolviam diretamente os gestores que pouco se mostravam preparados e
conhecedores do projeto saúde da família. No terceiro eixo temático verificou-se que a entrada de um
sanitarista no cargo de secretário de saúde os profissionais tiveram revitalizadas as suas esperanças
em fazer avançar o Saúde da Família e o SUS. Apesar dos avanços os colaboradores mostram os
limites da gestão petista. O quarto eixo temático trata do arrefecimento das forças da categoria, a
desarticulação dos profissionais e a significativa queda da capacidade de enfrentamento do poder local.
Depois de mais de uma década de luta os colaboradores expressam o desencanto com a gestão da
saúde atual. Porém, a maioria mostram-se esperançosas em relação aos avanços do SUS e do Saúde
da Família. No desenho de uma nova história da saúde no município esperam contar com a força dos
novos profissionais que atuam nas equipes de saúde da família e com o apoio da população.In 1994,
Campina Grande-PB
Palavras-chave: História, Política de saúde, Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17976
MARQUES, Adriana de Azevedo Smith. Representações sociais e avaliação do risco de quedas em
idosos. 2011 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba;
2011.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Orientador: Silva, Antonia Oliveira
Resumo: O crescimento da população idosa constitui-se um fenômeno mundial e tem como
conseqüência o aumento na prevalência de doenças e condições crônico não transmissíveis, tornando,
assim, os idosos mais propensos a apresentar múltiplas comorbidades que podem resultar em quedas.
De tal maneira, este estudo tem como objetivos: caracterizar o perfil sócio-demográfico dos idosos que
vivem em domicílio; estimar a proporção de idosos da população que sofreram quedas; avaliar o risco
de quedas dos idosos; comparar os idosos com risco de quedas com idosos sem risco em relação à
fatores demográficos, sociais, cognitivos, presença de quedas e co-morbidade auto-referida; identificar
as representações sociais sobre
quedas construídas pelos idosos; e explorar a importância das
representações sociais sobre quedas na adesão a prevenção de riscos de quedas. Para tanto, trata-se
de um estudo epidemiológico, observacional e transversal, de natureza quanti-qualitativa, realizado na
cidade de João Pessoa, Paraíba, com 240 idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos. Os dados
foram coletados a partir de Entrevista, Teste de Associação Livre de Palavras; Perfil social, Instrumento
do risco de quedas e avaliação de quedas. Para a análise dos dados utilizou-se a Análise de Conteúdo
Categorial, o Software Alceste e o SPSS 11.5. Os resultados encontraram predomínio do sexo feminino
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e de indivíduos da faixa etária de 70 a 74 anos; dos que sofreram quedas houve predomínio do sexo
feminino; 61,5% da própria altura e 55,8% no próprio domicílio; fator intrínseco: alteração de equilíbrio
(50%); fator extrínseco: degrau alto ou com desnível no piso (23,7%); 11,5% tiveram fratura como
conseqüência; conseqüência física mais freqüente. Na associação entre o risco de quedas, mensurado
pelo Fall Risk Score, com o sexo, a faixa etária, o desempenho cognitivo e a presença de quedas todas
as variáveis apresentaram significância estatística, <0,001, 0, 054, <0,001 e <0,001, respectivamente e
contribuíram para a ocorrência das quedas; hipertensão
arterial, visão prejudicada, problemas de
coluna, osteoporose e doenças reumatológicas foram as morbidades que se relacionaram de forma
estatisticamente significativa com a ocorrência de quedas. A análise a partir do Alceste reteve 215
UCE’s (87,76%), dividindo o corpus em sete classes: descrições negativas sobre quedas; relacionadas
a ser idoso; fatores causais das
quedas; descrições associadas às quedas e ser idoso; imagens
associadas às quedas e a ser idoso; conseqüências físicas e psicossociais relacionadas às quedas. A
maioria dos idosos tem representações negativas sobre as quedas. Assim sendo, considera-se que os
estudos que unam a avaliação do perfil das quedas com a visão dos idosos sobre esses eventos são
importantes e devem ser incentivados.
Palavras-chave: Comunidade, Idoso, Quedas, Representações sociais, Risco.

Abstract: The aging population is itself a worldwide phenomenon and causes an increase in the
prevalence of diseases and chronic degenerative conditions, thus making the elderly more likely to have
multiple comorbidities that could result in falls. For both this study aims to: characterize the sociodemographic profile of elderly in the community, estimate the proportion of elderly people who have
suffered falls, assess the risk of falls among the elderly, to compare the elderly at risk of falls in older
people without risk relation to demographic, social, cognitive, presence of co-falls and self-reported
health, identifying the social representations built on falls by elderly people, and explore the importance
of social
representations about the membership falls risk prevention of falls. To this end it is an
epidemiological, observational and cross-sectional quantitative and qualitative in nature, in the city of
Joao Pessoa, Paraiba, with 240 individuals over 60 years, of both sexes. Data were collected from
interviews, Tests of Free Association of Words; instrument of risk assessment of falls and falls. For the
data analysis used the categorical content analysis, the SPSS 10.5 software Alceste. The results found a
predominance of females and individuals from age 70 to 74 years, those who have suffered falls were
predominantly female, 61.5% fell from her height and 55.8% in the residence; intrinsic factor: change
balance (50%), extrinsic factor: a high step or unevenness on the floor (23.7%), 11.5% had fractures as a
result, more frequent physical consequence. In the association between the risk of falls, as measured by
Fall Risk Score, sex, age, cognitive performance declines and the presence of all variables statistically
significant, <0.001, 0, 054, <0.001 and <0.001, respectively and contributed to the occurrence of falls,
hypertension, impaired vision, back problems, osteoporosis and rheumatic diseases were the morbidities
that are statistically significantly correlated with the occurrence of falls.
The analysis from Alceste
retained 215 UCE's (87.76%), dividing the body into seven classes: negative descriptions about falls,
related to being elderly; causal factors of falls and descriptions associated with falls and the elderly;
images associated with falls and to be elderly, physical consequences and psychosocial consequences
related to falls. Most seniors have negative portrayals over the falls. Therefore, we believe the studies
that bring together the assessment profile of the falls of the elderly with the vision of these events are
important and should be encouraged.
Key words: Social representations, Risk, Fall, Elderly.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17977
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COSTA, Isabelle Cristinne Pinto. Cuidados paliativos na atenção básica: depoimentos de profissionais
da saúde. 2011 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: INTRODUÇÃO – Os Cuidados Paliativos são considerados como uma filosofia do cuidar, cujo
escopo é o de proporcionar aos pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura e seus familiares
uma melhor qualidade de vida, sendo a sua aplicação de suma importância no âmbito da Atenção
Básica. OBJETIVOS – Este estudo tem os seguintes objetivos: investigar
o entendimento de
profissionais que atuam na ESF, no que concerne aos Cuidados Paliativos
e suas modalidades
terapêuticas; identificar, na visão dos profissionais da ESF, a constituição
da equipe de Cuidados
Paliativos para a Atenção Básica; verificar as possibilidades e limitações de implementação de Cuidados
Paliativos na Atenção Básica, a partir do discurso de profissionais da Saúde. METODOLOGIA – Tratase de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. O cenário da investigação constituiu-se de
unidades de saúde da família pertencentes ao Distrito Sanitário IV, localizadas no município de João
Pessoa (PB). Participaram do trabalho trinta profissionais da ESF, sendo dez médicos, dez enfermeiros
e
dez cirurgiões-dentistas. Na coleta de dados, utilizou-se um formulário contendo questões
pertinentes aos objetivos propostos para a pesquisa. A coleta dos dados ocorreu entre julho e setembro
de 2011. ANÁLISE DOS DADOS – O material empírico foi analisado mediante a técnica de análise de
conteúdo, a partir das seguintes fases: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados.
Os dados obtidos por meio dos depoimentos dos participantes da investigação foram agrupados nas
seguintes categorias temáticas: Cuidados Paliativos – aspectos conceituais e modalidades terapêuticas
(com suas respectivas
subcategorias: Cuidados Paliativos – promoção de qualidade de vida para
pacientes sem possibilidades de cura; modalidades terapêuticas em cuidados paliativos); Cuidados
Paliativos na Atenção Básica – formação da equipe, possibilidades e limitações. RESULTADOS: Este
estudo mostrou, a partir da visão dos profissionais evolvidos no estudo, a valoração dos Cuidados
Paliativos considerados como uma modalidade de cuidar que visa à minimização do sofrimento do
paciente sem possibilidades terapêuticas de cura e à de seus familiares, mediante uma assistência
pautada na humanização. Por outro lado, alguns dos
participantes do estudo apresentaram uma
compreensão incompatível com a literatura
pertinente aos Cuidados Paliativos. Os resultados
assinalaram também que os médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas acreditam na possibilidade de
implementação dessa modalidade de cuidar na Atenção Básica, desde que sejam atendidas algumas
necessidades, tais como: capacitação da equipe e desenvolvimento de uma política nacional para os
cuidados paliativos. CONSIDERAÇÕES FINAIS – Consideramos que este estudo abre novos horizontes
no campo da investigação científica, na assistência e no ensino acerca dos cuidados paliativos na
Atenção Básica. Haja vista o quântico reduzido de estudos direcionados à respectiva temática no âmbito
da literatura nacional. Esperamos, portanto, que esta pesquisa possa subsidiar novas investigações que
contemplem a inter-relação dos Cuidados Paliativos com a Atenção Básica, visto que se trata de uma
prática inovadora no referido campo, necessitando-se de uma maior disseminação junto a gestores,
profissionais da Saúde, em particular os da ESF, estudantes e pesquisadores da área.
Palavras-chave: Atenção básica, Atenção primária à saúde, Cuidados Paliativos, Cuidados a doentes
terminais, Programa saúde da família.

Abstract: INTRODUCTION - Palliative care are considered as a care philosophy, whose scope is to
provide to patients without therapeutic possibilities of cure and their families a better quality of life, being
its application of great importance in the context of Primary Care. OBJECTIVES – This study has the
following objectives: to investigate the understanding of professionals working in FHS, in what concerns
to Palliative Care and its therapeutics modalities; to identify, in the view of professionals from FHS, the
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constitution of Palliative care team for Basic Attention; to verify
the possibilities and limitation of
implementing Palliative Care in Basic Attention; from the
discourse of Health professionals.
METHODOLOGY – Its about and exploratory research with
qualitative approach. The scenario of
investigation consisted of family care units belonging to Sanitary District IV, located in the city of João
Pessoa (PB). Participated in the work 30 professionals from FHS, being ten doctors, ten nurses and ten
dental surgeons. Data collection
occurred between July and September 2011. DATA ANALYSIS –
empirical material was analyzed through content analysis technique, from the following phases: preanalysis; material
exploration; treatment of results. Data obtained by means of testimonies of
investigation
participants were grouped into the following thematic categories: Palliative Care –
conceptual aspects and therapeutic modalities (with their respective subcategories: Palliative Care –
promotion of life quality for patients without possibilities of cure; therapeutic modalities in palliative care);
Palliative Care in Basic Attention – team formation, possibilities and limitations. RESULTS: This study
showed, from the vision of professionals involved in the study, the
valuation of Palliative Care,
considered as a modality of care that aims to minimize the suffering of the patient without therapeutic
possibilities of cure and the one of their families through an assistance guided in humanization. On the
other side, some of the study participants had an incompatible comprehension with the relevant literature
to Palliative Care. Results pointed out that doctors, nurses and dental surgeons believe in the possibility
of implementing this modality of care in basic Attention, since some need are met, such as: team training
and development of a national policy for palliative care. FINAL CONSIDERATIONS – We consider that
this study opens new horizons in the field of scientific production, in assistance and in teaching on
palliative care in Basic attention. In view of reduced quantum of studies directed to the respective
thematic in the context of national literature. We hope, therefore, that this research can subsidize new
investigation exploring the interrelationship of Palliative Care with Basic Attention, since it is an
innovative practice in the referred field, necessitating a greater spread with managers, professionals of
Health, in particular the ones from FHS, students and researches from this area.
Key words: Family Health Program, Primary Attention for Health, Basic Attention, Care for Terminally ill
patients, Palliative Care.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2649
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CHIANCA, Kirlene Scheyla Viana. Implantação da Política Nacional da Atenção Integrada à Saúde do
Homem: análise das possibilidades e limites. 2011 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e Práticas de Saúde em Enfermagem
Orientador: Fontes, Wilma Dias de
Resumo: O presente Trabalho possui como escopo avaliar, a partir dos enfermeiros das equipes de
USF Integrada, quais são as possibilidades e limites para a implantação da PNAISH no município de
João Pessoa – PB. O propósito de tal avaliação, nesse sentido, é reduzir as incertezas inerentes à
tomada de decisão em saúde,
descortinando para a sociedade as conseqüências e efeitos da
implantação e
implementação dessa política, especialmente na atenção básica. A inclusão de
diferentes grupos populacionais na atenção básica à saúde não tem ocorrido de forma equânime.
Exemplo disto pode ser representado pelo déficit da saúde relacionado ao homem, haja vista que por
muito tempo esta não recebeu atenção necessária, o que resultou em um quadro de morbidade e de
mortalidade preocupante. Pode-se afirmar que a situação da saúde do homem apresenta um perfil
desafiador no tocante às políticas públicas, pois sua resolutividade implica, entre outros aspectos, em
ampliar as discussões sobre as condições severas e crônicas da saúde deste grupo populacional e
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implementar ações específicas, com base neste contexto, desenvolveu-se a dissertação em questão.
Em consonância
com os objetivos propostos, este se trata de um estudo tipo exploratório, com
abordagens quantitativas e qualitativas. O ambiente de estudo escolhido abrangeu as USF Integradas
de João Pessoa – PB correspondendo à junção de quatro unidades básicas de saúde que se apóiam
mutuamente para atender às demandas
de saúde da população. Para responder a questão
problemática que norteou o estudo foram entrevistados 12 enfermeiros que desenvolvem atividades nas
referidas USF Integradas. Os dados foram processados utilizando-se elementos
quantitativos e
qualitativos com a finalidade de responder aos objetivos propostos na pesquisa. Pode-se constatar
através da análise e discussão dos resultados que as ações específicas para a saúde do homem são
praticamente inexistentes nas USF, uma vez que tal público não é receptivo, sendo os homens bastante
resistentes às
ações de saúde, além de ainda não existir uma política consistente, voltada
especificamente para este público. Infere-se tomando por base os relatos das entrevistadas que a
questão chave capaz de contribuir para a implementação da
PNAISH é a capacitação da equipe
profissional, uma vez que para os entrevistados, o espaço para desenvolver as ações existe, portanto, a
deficiência encontrada reside na falta de capacitação para dar suporte a programas voltados para saúde
do homem.
Palavras-chave: Políticas públicas, Saúde do homem, Unidade de Saúde da Família.

Abstract: The present work has as scope to assess, from the nurses USF Integrated teams, what are
the possibilities and limitations for the deployment of PNAISH the city of João Pessoa - PB. The purpose
of this evaluation, accordingly, is to reduce the uncertainties in the decision-making in health, revealing to
society the consequences and effects of the deployment and implementation of this policy, especially in
primary care. The inclusion of different population groups in primary health has not been equitably. An
example can be represented by a shortage of health related to man, given that this long not received
necessary attention, which resulted in a framework of morbidity and mortality of concern. It can be stated
that the situation of human health presents a challenging profile in relation to public policies, because
their problem solving means, among other things, to broaden the discussion about the harsh conditions
and chronic health of this population group and implement specific actions, based on this context, we
developed the thesis in question. In line with the objectives, if this is an exploratory study with qualitative
and quantitative approaches. The study environment comprised the USF picked Integrated João Pessoa
- PB corresponding to the junction of four basic health units that support each other to meet the
demands of population health. To address the problematic issue that guided the study were interviewed
12 nurses who deliver on those activities Integrated USF. The data were processed using quantitative
and qualitative elements in order to meet the objectives proposed in the research. It can be seen through
analysis and discussion of results that the specific actions to human health are almost nonexistent in the
USF, as this audience is not receptive, men being quite resistant to the actions of health, and it does not
exist a consistent policy, geared
specifically for this audience. It appears from building on the
interviewees' reports that the key issue would contribute to the implementation of PNAISH is the training
of professional staff, as to respondents, the space to develop the action is, therefore, the deficiency is
found the lack of capacity to support programs for human health.
Key words: Public Policy, Family Health Unit, Men's Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2611
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PAIVA, Rosa Camila Gomes. Desempenho dos serviços de saúde na viabilização do diagnóstico da
Tuberculose. 2011 . p. 89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Epidemiologia e Saúde
Orientador: Nogueira, Jordana de Almeida
Resumo: A tuberculose (TB) ainda é um grande desafio para saúde pública no Brasil e no mundo, sendo
a utilização dos serviços de saúde o centro do funcionamento dos sistemas de saúde. Nesse aspecto,
a forma de organização da atenção a TB deveria ser um fator de garantia do acesso ao diagnóstico
precoce da TB nos municípios do Brasil. O tempo do diagnóstico da TB corresponde ao período entre o
início dos sinais e sintomas e o fechamento do diagnóstico, contudo o acesso ao diagnóstico na atenção
básica parece estar obstaculizado por várias barreiras que precisam ser elucidadas. O presente estudo
visou avaliar, na perspectiva do doente, a utilização dos serviços de saúde na Atenção ao diagnóstico
da TB identificando o primeiro serviço de saúde procurado pelo doente quando começou a apresentar
os sinais e sintomas; os serviços de saúde que realizaram o diagnóstico, o tempo decorrido entre a
procura do doente pelo serviço de saúde e o diagnóstico da TB e a associação entre componentes da
acessibilidade e o tipo de serviço procurado pelo doente. A realização dessa pesquisa ocorreu por meio
de um inquérito epidemiológico seccional de abordagem quantitativa. O cenário desta investigação foi o
município de João Pessoa, no estado da Paraíba. A população do estudo foi composta pelos doentes de
TB (em tratamento, maiores de 18 anos, residentes no município de estudo), sendo a
amostra
constituída por 101 pacientes. Os dados foram coletados por meio de fontes primárias (entrevistas com
doentes) e secundárias (prontuários) digitados e armazenados em planilha eletrônica do Microsoft Office
Excel 2003 e transferidos para a Tabela de Entrada de Dados do Software Statistica 9.0 da Statsoft para
aplicação do teste qui-quadrado de Pearson. No uso do teste de associação, evidenciou-se significância
estatística p<0,05 entre o primeiro serviço de saúde procurado pelo doente e o local do diagnóstico,
onde a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi o primeiro serviço de saúde mais procurado pelo
doente com 46,5% e o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) foi o serviço que mais realizou o
diagnóstico de TB com 54,4% dos casos. Com relação ao tempo para o diagnóstico da TB 84 (83,2%)
dos doentes foram diagnosticados no intervalo de tempo menor ou igual a 30 dias. No entanto, apesar
da existência de uma política de descentralização da Saúde a ESF ainda não se tornou eficiente no que
diz respeito à garantia do acesso ao diagnóstico da TB, onde o PCT continua centralizando as ações
relacionadas ao diagnóstico da TB sendo caracterizado como principal porta de entrada dos casos de
TB no município de João Pessoa. Portanto, esforços precisam ser empreendidos para transformar essa
realidade e tornar a ESF a porta de entrada para o acesso ao diagnóstico da TB por meio de serviços de
saúde mais resolutivos, articulados e estruturados para atuar no controle da TB.
Palavras-chave: Organização dos Serviços de Saúde, Retardo no Diagnóstico, Tuberculose.

Abstract: Tuberculosis (TB) is still a great challenge for public health in Brazil and in the world, being the
use of health services the center of functioning of the health systems. In this aspect, the form of
organization of TB care should be a guaranteeing factor in the access to the early diagnosis of TB in the
cities of Brazil. The time of TB diagnosis corresponds to the period between the beginning of the signs
and symptoms and the closing of diagnosis, however the access to the diagnosis in the primary care
seems to be hampered by several obstacles that need to be elucidated. The present study aimed to
analyze, in the perception of the diseased, the use of health services in the Attention to TB diagnosis
identifying the first health service sought by the
diseased when they began to present signs and
symptoms; the health services that made the diagnosis and the time elapsed between the search of the
diseased for the health service and the diagnosis of TB and the association between components of
accessibility and the type of service sought by the diseased. The execution of this research occurred by
means of a sectional epidemiological inquiry of quantitative approach. The scenery of this investigation

351

was the city of João Pessoa, in the state of Paraíba. The population of the study was composed by the
diseased with TB (in treatment, older than 18 years, resident of the studied city), being the sample
constituted of 101 patients. The data were collected by means of primary sources (interview with the
diseased) and secondary sources (charts) digitalized and stored in electronic spreadsheet of Microsoft
Office Excel 2003 and transferred to the Table of Data Entry of Software Statistica 9.0 of Statsoft for the
application of Pearson’s chi-square test. In the use of the association test, statistical significance, p<0.05,
was evidenced between the first health service sought by the diseased and the localization of diagnosis,
where the Family Health Strategy (FHS) was the first health service most sought by the diseased with
46.5% and the Tuberculosis Control Program (TCP) was the service that most made TB diagnosis with
54.4% of the cases. In regard to the time for the diagnosis of TB 84 (83.2%) of the diseased were
diagnosed in the time interval less than or equal to 30 days. However, despite the existence of a
decentralization of Health the FHS is still not efficient in what regards the guarantee of access to TB
diagnosis, where the TCP continues to centralize the actions regarding TB diagnosis being characterized
as main entryway of TB cases in the city of João Pessoa. Therefore efforts must be undertaken to
transform this reality and make FHS the entryway for the access to TB diagnoses through more resolving
health services make, articulated and structured to act in the control of TB.
Key words: Delay in Diagnosis, Health Services Organization, Tuberculosis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17982
GOUVEIA, Eloise Maria de Lima. Representação social de menopausa construída por mulheres
assistidas na Estratégia Saúde da Família. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos de Enfermagem no Cuidar em Enfermagem e Saúde
Orientador: Lopes, Maria Emília Limeira
Resumo: Esta pesquisa, cuja temática está relacionada com o climatério, buscou investigar a
representação social da menopausa construída por mulheres assistidas na Estratégia Saúde da Família
do município de João Pessoa (PB), identificar o contexto em que as participantes da
pesquisa
constroem a representação social de menopausa e averiguar a forma com que essa representação influi
na vivência delas no período da menopausa. Para a realização do estudo, apoiamo-nos na teoria das
representações sociais, na teoria do núcleo central, no referencial teórico acerca da temática e no
conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu. Participaram da pesquisa cem mulheres assistidas na
Estratégia Saúde da Família do município de João
Pessoa, nas unidades localizadas no Distrito
Sanitário III. Trata-se de um estudo do tipo exploratório de natureza quanti-qualitativa. O período de
coleta de dados estendeu-se de janeiro a março de 2012. Quanto aos métodos e técnicas, utilizamos o
método de
determinação do núcleo central, com base na associação livre de palavras, mediante
formulário contendo três questões para a determinação da representação do social de menopausa, e
nas informações de caracterização das participantes. Utilizamos também a
técnica de observação
sistemática, objetivando identificar as relações que essas mulheres
estabelecem com seus
interlocutores no espaço social da pesquisa (enfermeiros, familiares e pessoas da comunidade), no que
se refere à menopausa. A análise dos dados concernentes às associações livres (primeira e segunda
questão do formulário) foi realizada com o auxílio do software EVOC, conjunto de programas articulados
que procedem à análise estatística das evocações e à identificação dos possíveis elementos do núcleo
central e do sistema periférico
da representação social. Para a análise da terceira questão da
associação livre de palavras, foi utilizada a técnica da análise de conteúdo. Os dados oriundos da
observação sistemática foram
registrados em diário de campo e serviram para complementar o
processo de análise das representações sociais de menopausa e da influência destas sobre a vivência
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das mulheres nessa fase da vida. O resultado do EVOC apontou as cognições calor e estresse como
prováveis elementos do núcleo central. O material empírico oriundo das justificativas dadas às palavras
consideradas as mais importantes pelas participantes da pesquisa e permitiu a formação de duas
categorias centrais: calor e estresse. A primeira originou duas subcategorias: sintomas e aspectos
fisiológicos; a segunda, as subcategorias sintomas e aspectos psicológicos. Estes dados permitiram-nos
concluir que as mulheres investigadas atribuem à menopausa uma conotação negativa, passando esta
fase a ser pensada por elas a partir de características que a aproximam da condição de doença, sendo,
portanto, reduzida a
um evento essencialmente biológico, articulado aos aspectos negativos do
envelhecimento.
Palavras-chave: Menopausa, Mulheres, Representação social.

Abstract: This research, whose theme is related to menopause, sought to investigate the social
representation constructed by menopausal women seen at the Family Health Strategy of the city of João
Pessoa (PB), identifies the context in which the research participants to build social representation of
menopause and to investigate the way in which this representation influences their experience during
menopause. For the study, we rely on the theory of social representations, the central core theory, and
the theoretical framework about the theme and concept of the symbolic power of Pierre Bourdieu. One
hundred women attended the Family Health Program in the city of João Pessoa, the units located in the
Health District III. This is an exploratory study of quantitative and qualitative nature. The data collection
period extended from January to March 2012. Regarding methods and techniques, we use the method
of determining the core, based on the free association of words upon form containing three issues for the
determination of the social representation of menopause, and information on the characterization of the
participants. We also use the technique of systematic observation, aiming to identify the relationships
these women have with their counterparts in the social
research (nurses, family and community
members), in relation to menopause. The analysis of data pertaining to free associations (first and
second question form) was performed with the aid of software EVOC, articulated set of programs that
carry out statistical analysis of evocations and the identification of possible elements of the central and
peripheral system social representation. For the analysis of the third issue of free word association, we
used the technique of content analysis. Data from systematic observation were recorded in the field
diary and served to complement the process of analysis of social representations of menopause and the
influence of these on the experience of women in this life stage. The result of EVOC pointed cognitions
heat and stress probable elements core. The empirical material derived from justifications given to words
considered most important by the study participants and allowed the formation of two main categories:
heat and stress. The first resulted in two subcategories: symptoms and physiological aspects, the second
subcategories symptoms and psychological aspects. These data allowed us to conclude that women with
menopause investigated attach a negative connotation, passing this phase to be thought by them from
characteristics that approach the condition of disease, and thus reduced to an essentially biological
event, linked to negative aspects of aging.
Key words: Social representation, Menopause, Women.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17986
ALVAREZ, Adriana Bispo. Saberes e práticas de clientes paraplégicos com lesão medular e seus
cuidadores sobre úlcera por pressão: implicações para o cuidado educativo de enfermagem. 2012 .
p. 218. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Teixeira, Maria Luiza de Oliveira
Resumo: O objeto centra-se nos os saberes e práticas de clientes paraplégicos com lesão medular e
seus
cuidadores sobre prevenção e tratamento de úlceras por pressão (UP). Os objetivos são:
Descrever os saberes e práticas de clientes paraplégicos com lesão medular e cuidadores sobre
prevenção e tratamento de úlceras por pressão; Analisar a pertinência dos saberes e práticas para sua
incorporação às perspectivas do cuidado educativo de enfermagem; Propor a aplicação e integração
dos saberes e práticas de clientes paraplégicos e seus cuidadores no cuidado educativo de enfermagem
para prevenção e tratamento de UP. Foram aplicados os princípios de Freire articulados com alguns
conceitos de Orem e da Classificação de Incapacidade, Funcionalidade e Saúde (CIF), no que tange
aos conceitos da interação através do diálogo problematizador, levando à conscientização, reflexão e
mudança ou não. Além
disto, identificar a demanda terapêutica específica de cada indivíduo
proporcionando uma assistência resolutiva, humanizada e qualificada além de auxiliar aos indivíduos
que sofreram a lesão em suas estratégias para seus enfrentamentos. Ainda, a mudança de paradigma
substituindo os enfoques negativos dos termos deficiência e incapacidade, identificando o que são
barreiras ou facilitadores de sua reabilitação, promovendo um processo de cuidado efetivo. Pesquisa
qualitativa cujo método foi a Pesquisa Convergente-Assistencial. Os sujeitos
foram 7 clientes
paraplégicos com lesão medular inscritos em um atendimento ambulatorial de um Hospital Escola e de
um centro de convivência, ambos no Rio de Janeiro e 3 cuidadores. As fases de desenvolvimento da
pesquisa consistiram em: perfil sócio-cultural- econômico dos sujeitos do estudo; entrevistas individuais,
sendo dois acompanhantes entrevistados separadamente e um deles junto com o cliente; elaboração e
implementação do processo de cuidado na prevenção e tratamento das UPs, compartilhando saberes e
práticas com a enfermeira-pesquisadora; observação participante em todo o processo de cuidado; e, ao
final, avaliação por todos os sujeitos do estudo tanto do processo de cuidado quanto da metodologia
utilizada. Utilizou-se a análise temática de conteúdo. Identificou-se que a vivência e experiência são
fundamentais no processo e que houve indivíduos que compartilharam saberes do senso comum que
puderam ser considerados válidos, incorporando elementos do conhecimento científico. Analisando o
plano de cuidados foi possível perceber que a reflexão, a crítica e a posterior ação foram promovidas
através do diálogo, da interação. Identificou-se que a singularidade e individualidade de cada indivíduo
devem ser respeitadas, promovendo um plano de cuidados voltado às reais necessidades de cada um,
com os cuidados como co-partícipes também do cuidado. Nesta pesquisa, o cuidado educativo de
Enfermagem, utilizando a educação em saúde interage com o diálogo e promove o cuidado. A
prevenção e o tratamento das UPs foram significativos, pois eles passaram a conhecer o desconhecido
e passaram a aplicar tais saberes. A pesquisa é um desafio, já que na maioria dos atendimentos por
profissionais de saúde, as informações se dão de forma verticalizadas,
não atendendo às reais
necessidades dos indivíduos.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Paraplegia, Prevenção primária, Tratamento, Úlceras por
pressão.

Abstract: The object focuses on the knowledge and practices of customers with paraplegic spinal cord
injury and their caregivers about prevention and treatment of pressure ulcers (PU). The objectives are:
To describe the knowledge and practices of customers with paraplegic spinal cord injury and caregivers
about preventing and treating pressure ulcers; to analyze the pertinence of the knowledge and practices
for its incorporation to the prospects of nursing educative care; to propose the application and integration
of knowledge and practices of paraplegic customers and their caregivers in the nursing educative care
education for prevention and treatment of PU. The principles of Freire articulated with some concepts of
Orem and the Classification of Disability, Functioning and Health (ICF), with respect to the concepts of
interaction through dialogue problematizadior, leading to awareness, reflection and change or not were
applied. Furthermore, to identify the demand specific treatment of each individual providing resolute

354

assistance, humanized and qualified besides helping individuals who suffered the lesion to their coping
strategies. Still, the change of paradigm replacing the negative approaches of the terms deficiency and
disability, identifying what are the barriers or facilitators of their rehabilitation, promoting a process of
effective care. Qualitative research which method was the Convergent-Care Research. The subjects
were seven paraplegic clients with spinal cord injury enrolled in outpatient assistance of a Teaching
Hospital and of a community center, both in Rio de Janeiro and three caregivers. The development
stages of the research consisted of: socio-cultural-economic profile of the study subjects; individual
interviews, being two companions interviewed separately and one of them together with the customer;
elaboration and implementation of the care process in the prevention and treatment of the PUs, sharing
knowledge and practice with the nurse- researcher, participant observation throughout the care process,
and at the final, evaluation for all study subjects as for the methodology used. It was used the thematic
content analysis. It was identified that the lived and experience are fundamental in the process and that
there were
individuals who shared common sense knowledge that could be considered valid,
incorporating elements of scientific knowledge. Analyzing the plan of care it was possible to see that
reflection, criticism and subsequent actions were promoted through dialogue, interaction. It was found
that the singularity and individuality of each individual must be respected, promoting a plan of care
directed to the real needs of each one, with the care co- participants as well as care. In this research, the
educative nursing care, using health education interacting with the dialogue and promoting the care. The
prevention and treatment of UPs were significant because they came to know the unknown and started
to apply such knowledge. The research is a challenge, since in most of the visits by health professionals
the information occurs in a vertical way, not meeting the real needs of individuals.
Key words: Nursing, Paraplegia, Primary prevention, Treatment, Caregivers, Pressure ulcers.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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OLIVEIRA, Monalisa Garcia. Prevalência de Tuberculose Pulmonar em Sintomáticos Respiratórios
atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município do Rio de Janeiro /RJ. 2012 . p. 72.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
Orientador: Motta, Maria Catarina Salvador da
Resumo: A tuberculose apesar de ser uma doença curável, seu processo de transmissão e propagação
não foi interrompido de maneira definitiva, e ainda hoje é um grave problema de saúde pública, não só
no Brasil como em outras regiões do mundo. Um dos fatores primordiais para o surgimento de novos
casos é o tempo durante o qual o paciente portador de tuberculose pulmonar mantém a cadeia de
transmissibilidade. O presente estudo teve como objetivos conhecer a prevalência de sintomáticos
respiratórios entre os usuários de uma Unidade de Saúde no município do Rio de Janeiro e conhecer a
prevalência de tuberculose pulmonar, entre sintomáticos respiratórios usuários de uma Unidade de
Saúde no município do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo seccional, através de entrevista de
triagem a 1873 indivíduos, dos quais 157 tornaram-se sujeitos do estudo. Dos 157 sujeitos, a média de
idade foi de 42,8 anos, 88 (56,1%) eram do sexo masculino; 82 (51,9%) com idade entre 37 e 58 anos;
59 (37,8%) declararam-se pardos, 84 (53,7%) informaram ser solteiros; com relação a escolaridade 82
(52,4%) informaram ter cursado o ensino médio e 90 (57,4%) informaram possuir renda familiar menor
ou igual a um salário mínimo. Quando questionados sobre os sintomas que motivaram a busca do
serviço de saúde, 31 (37,8%) informaram febre, 63 (76,8%)
queixaram-se de tosse, 42 (51,2%)
informaram ter expectoração, 28 (34,1%) informaram ter perda de apetite e 29 (37,8%) queixaram-se
de sudorese noturna como principais sintomas para procura de atendimento. Com relação ao resultado
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do exame de baciloscopia realizado pelos pacientes com sintomas
respiratórios, a prevalência de
tuberculose encontrada entre os sintomáticos respiratórios foi de 11%. Ao correlacionar a faixa etária
dos pacientes com o
resultado dos exames de baciloscopia foi possível observar que 17,2% dos
pacientes com resultado positivo de baciloscopia tinham faixa etária de 18 a 35 anos, considerados
jovens e economicamente ativos. As relações de gênero
versus resultado positivo do exame de
baciloscopia trouxe uma porcentagem equivalente, sendo positivo em 11,1% das entrevistados do sexo
feminino e 10,9% do sexo masculino. A estimativa de sintomáticos respiratórios na população em geral
e em grupos de risco específicos para tuberculose, bem
como a prevalência da doença entre os
sintomáticos, são elementos
fundamentais para avaliar a magnitude da doença em determinada
localidade.
Conhecer estes dados relacionados a realidade epidemiológica do meio
possibilita
organização adequada do serviço, das atividades preventivas e assistenciais realizadas pelo Programa
de Controle de Tuberculose. As
características de natureza sociodemográficas e econômicas
confirmaram que a tuberculose é uma doença associada à baixas condições de vida. Notou-se maior
risco de infecção em adultos em idade produtiva, o que torna suas condições de sobrevivência ainda
mais desfavoráveis. Há várias décadas, os organismos internacionais recomendam a busca ativa de
sintomáticos respiratórios como estratégia para o diagnóstico precoce da tuberculose . Os locais ideais
para se organizar a procura de casos são os serviços de saúde, onde a detecção de casos entre os
sintomáticos respiratórios deve ser uma atitude permanente e incorporada à rotina de atividades dos
profissionais de saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Sinais e sintomas respiratórios, Tuberculose pulmonar.

Abstract: Tuberculosis despite being a curable disease , its propagation and transmission process
weren´t vanished in a definite way, and nowadays still one of the major issues concerning health service,
not just in Brazil but also in other cities around the world. One of the primaries factors for new cases is
the time which the sick patient keeps the chain of transmission .A current study aimed the importance of
knowing the prevalence of respiratory symptoms among the patients of a health care unit from Rio de
Janeiro city. It was performed a
sectional study through a medical screening interview with 1873
individuals, which 157 became study subject. Among the 157 individuals , the average age was 42,8
years old, 88(56,1%) were male, 82(51,9%) with age between 32 and 58 years old, 59(37,8%) declared
themselves as brownish color ,84(53,7%)were single, regarding education 82(52,4%) graduated from
high school and 90(57,4%) has familiar income equal or below a minimum wage. When they were
asked about the symptoms that forced them to search for a health care service , 31(37,8%) told fever,
63(76,8%) complained about
coughing , 42(51,2%) sputum , 28(34,1%) had loss of appetite and
29(37,8%) complained about night sweats as the primaries symptoms that made these patients look for
medical care. Regarding skin smear exams results performed
on respiratory problem patients, the
prevalence of tuberculosis found on them was 11%. By correlating the age range with the skin smear
exams results it was possible to see that 17, 2% of the patients with a positive skin smear result were
between 18 and 35 years old, considered youngsters in economically active age groups. The gender
relations versus positive skin smear positive result brought an equivalent percentage, 11, 1% of the
interviewees were female and 10, 9% were male. The estimated of respiratory symptomatic among
general population and specific risk group for tuberculosis , as well in disease prevalence among the
symptomatic patients , those are important elements to evaluate the magnitude of the disease in a
particular place. Knowing these
data related to epidemiological reality enables a proper service
organization of preventive and assistencial activities performed by tuberculosis program control .The
social demographic and economical features confirmed that
tuberculosis tied up with poor living
conditions .It was noted a high risk of infection among adults in a productive age which make their
surviving conditions even more unfavorable. During decades internationals associations recommended
the active search for respiratory symptomatics as a strategy for an early diagnosis of tuberculosis. The
ideal places to find tuberculosis cases is health service, where the detected cases among respiratory
symptomatics should be a permanent habit and incorporated into health professionals daily activities.
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Key words: Primary health care, Respiratory signs and symptoms, Pulmonary tuberculosis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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GONÇALVES, Mariana Itamaro. Comunicação na passagem de plantão da equipe de enfermagem
em unidades de cuidados intensivos neonatais e os fatores relacionados à segurança do paciente.
2012 . p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina;
2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Modelos e Tecnologias para o Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Rocha, Patrícia Kuerten
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar os fatores relacionados à comunicação durante a
passagem de plantão de enfermagem em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIs-Neo) que
podem interferir na segurança do paciente. Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória, de
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 70 profissionais de enfermagem das Equipes de
UCIs-Neo de três hospitais do Sul do Brasil. O estudo compreendeu quatro etapas: elaboração dos
formulários (1 e 2) de coleta de dados, entrada no campo, coleta de dados e análise dos dados. Para
elaboração dos formulários de coleta de dados foram utilizadas diretrizes para a segurança do paciente
da Organização Mundial da Saúde e revisão de literatura. Estes foram enviados à experts na área de
segurança do paciente e/ou neonatologia para apreciação. Após isto, os mesmos foram aprimorados. A
coleta de dados foi realizada nos meses de abril a maio de 2012. Para tanto, a mesma foi realizada de
duas formas: com a entrega de formulário 1 de coleta de dados aos sujeitos e por meio de observação
não participante, com auxílio de formulário 2 de observação, notas de campo e gravações. As duas
formas de coleta de dados ocorreram concomitantemente. Para análise dos dados foi realizada análise
estatística descritiva contendo frequência absoluta, relativa, médias e desvio padrão. Ainda, utilizou-se os
testes Qui-quadrado de Pearson e T-student,com nível de significância de 5%(p<0,05).O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, sob parecer nº2278/12. A
partir dos resultados identificou-se fatores relacionados à caracterização/operacionalização das
passagens de plantão; aos comportamentos e atitudes dos profissionais durante as passagens de
plantão, aos conhecimentos/percepções dos profissionais quanto à importância da comunicação durante
as passagens de plantão e a segurança do paciente. Dentre os fatores relacionados à
caracterização/operacionalização das passagens de plantão verificou-se que as passagens de plantão
são realizadas pela equipe de enfermagem, ao lado do leito do paciente, geralmente de forma verbal,
promovendo interação entre os envolvidos. As informações repassadas frequentemente são: estado
geral, evolução clínica e procedimentos realizados.Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem
percebem como importante o repasse das informações sobre a "condição clínica do paciente" e as
"medicações", quando ambos são comparados com os auxiliares de enfermagem. Os profissionais com
menor tempo de formação referiram mais informações sobre "a condição clínica do paciente" (p< 0,002),
"medicações" (p< 0,004) e "cuidados gerais/procedimentos" (p< 0,001), quando comparados àqueles
com maior tempo de formação. Não se observaram instrumentos padronizados ou recursos tecnológicos
para a realização das passagens de plantão. Quanto aos comportamentos e atitudes dos profissionais
durante as passagens de plantão identificou-se os atrasos e saídas antecipadas, a realização de
cuidados e as conversas paralelas, como fatores que interferem nas passagens de plantão. Em relação
aos conhecimentos e percepções, verificou-se que a maioria dos profissionais não identificam as
implicações negativas dos atrasos e saídas antecipadas para as passagens de plantão, sendo os
enfermeiros aqueles que possuem melhor percepção acerca deste fator quando comparados com os
técnicos de enfermagem (p < 0,001).Conclui-se que os profissionais percebem a importância das
passagens de plantão, entretanto, alguns tópicos devem ser revistos. Salienta-se, que as mudanças não
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cabem somente aos profissionais, mas também as instituições de saúde, compreendendo que os erros e
eventos adversos ocorrem devido às falhas no sistema de saúde e concomitantemente a isto, à criação
de uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho, implementando treinamentos e protocolos
específicos, visando à realização de práticas de cuidados seguras e de qualidade.
Palavras-chave: Comunicação, Enfermagem, Segurança do Paciente, Unidades de terapia intensiva
neonatal.

Abstract: This study aimed to evaluate the factors related to communication during the nursing staff shift
change in neonatal intensive care units (Neo-ICUs) that could interfere in the patients' safety. This is a
descriptive and exploratory research, of quantitative approach. The sample was composed of 70 nurses
from teams of Neo-ICUs of three hospitals in southern Brazil. The study comprised four steps: preparation
of data collection forms (1 and 2), field entry, data collection and data analysis. For production of the data
collection forms, guidelines for patient safety from the World Health Organization and literature works
were used. These were sent to experts in the area of patient safety and/or neonatology for consideration.
After that, they were enhanced. Data collection was conducted from april through may 2012. It was done
in two ways: delivering data collection form 1 to the subjects and through non-participant observation, with
the aid of observation form 2, field notes and recordings. Both forms of data collection occurred
simultaneously. For data analysis, a descriptive statistical analysis was performed containing absolute and
relative frequency, means and standard deviation. Moreover, the Pearson chi-square and T-student tests
were used, with a significance level of 5% (p <0,05).This study was approved by the Ethics Committee of
the Federal University of Santa Catarina, under case number 2278/12. From the results, it was possible to
identify factors related to the characterization/operationalization of shift changes; the behaviors and
attitudes of professionals during shift changes, knowledge/perceptions of professionals on the importance
of communication during shift changes and patient safety. Among the factors related to the
characterization/operationalization of shift changes, it was found that they are conducted by the nursing
staff at the bedside of the patient, usually verbally, promoting interaction between those involved. The
information passed on often are: general condition, clinical evolution and procedures made. The nurses
and nursing technicians realize the importance of the transfer of information on the "clinical condition of
the patient" and the "medications", when both are compared to nursing assistants. Professionals with less
training time reported more information on the clinical condition of the patient (p <0,002), medications (p
<0,004) and general care/procedures (p <0,001) when compared to those with longer training. There were
no standardized tools or technology resources for performing the shift change. As for the behaviors and
attitudes of professionals during shift changes, late arrivals and early departures, conducting care and
side conversations were identified as factors that interfere in the shift changes. Regarding knowledge and
perceptions, it was found that most professionals do not recognize the negative implications of late arrivals
and early departures on the shift change, and the nurses have a better perception of this factor when
compared to nursing technicians (p <0,001). It was concluded that the professionals realize the
importance of the shift change, however, some topics should be reviewed. It should be noted that the
changes are not only up to the professionals, but also to health institutions, by understanding that the
errors and adverse events occur due to flaws in the health system and, concurrently to this, by creating a
strong safety culture in the work environment, training and implementing specific protocols forperforming
safer and higher quality care practices.
Key words: Neonatal Intensive Care Units, Communication, Nursing, Patient Safety.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18012
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PEREIRA, Dayse Christina Rodrigues. Análise da circunferência do pescoço como marcador para
síndrome metabólica em estudantes de uma universidade pública de Fortaleza-CE. 2012 . p. 113.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Damasceno, Marta Maria Coelho
Resumo: Nos últimos anos, a síndrome metabólica tem despertado profundo interesse e debate na
comunidade científica. A ascensão epidemiológica deste distúrbio ocorre nas mais diversas populações e
faixas etárias, somada à sua capacidade de agregar vários fatores de risco para doenças
cardiovasculares, como aumento das medidas antropométricas, dislipidemias aterogênicas, hipertensão
arterial sistêmica, alterações do metabolismo dos carboidratos, estado pró-inflamatório e pró-trombótico.
Mencionada síndrome está associada ao maior risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, doença
coronariana precoce e altas taxas de morbimortalidade para complicações cardiovasculares. Teve-se
como objetivo geral analisar a circunferência do pescoço como possível marcador para a síndrome
metabólica em estudantes de uma universidade pública de Fortaleza-CE. Trata-se de um estudo
exploratório, quantitativo, transversal e observacional realizado de março de 2010 a junho de 2011 na
Universidade Federal do Ceará, com 702 universitários das seis grandes áreas do conhecimento.
Participaram do estudo 440 mulheres e 262 homens com idade entre 16 e 58 anos. Percebeu-se
associação entre a CP e os dados sociodemográficos; 43,9 % dos homens e 7,1% das mulheres
apresentaram CP elevada, sendo estatisticamente significante, p < 0,0001 em ambos os sexos.
Situação semelhante se deu com a idade (p< 0,001), com a situação laboral (p<0,031) e com o semestre
(p < 0,012). Em relação à prática de atividade física, 22,4% dos sujeitos que praticam algum tipo de
atividade física regular tiveram a CP elevada (p < 0,503). O IMC também se mostrou estatisticamente
significante com p<0,0001. A CP denotou correlação positiva com todos os componentes da síndrome
metabólica segundo os critérios do NCEP/ATP III. Conforme se concluiu, a CP é um marcador preditor
para síndrome metabólica numa população de universitários. Contudo, ressalta-se a importância de
outros estudos sobre essa temática.
Palavras-chave: Síndrome x metabólica, Antropometria, Pescoço.

Abstract: In recent years, the metabolic syndrome has aroused profound interest and debate in the
scientific community. The epidemiological ascent of this disorder occurs in a wide range of populations
and age groups, in addition to its capacity to aggregate various risk factors for cardiovascular illnesses,
such as increased anthropometric measures, atherogenic dyslipidemias, systemic arterial hypertension,
alterations in carbohydrate metabolism, pro-inflammatory and pro-thrombotic status. This syndrome is
associated with a greater risk of developing type 2 diabetes mellitus, early coronary disease and high
morbidity and mortality levels for cardiovascular complications. The
general aim was analyze neck
circumference as a possible marker for the metabolic syndrome in students at a public university in
Fortaleza-CE. An exploratory,
quantitative, cross-sectional and observational study was developed
between March 2010 and June 2011 at University Federal of Ceará, involving 702 college students
from the six large knowledge areas. Study participants were 440 women and 262 men between 16 and
58 years of age. An association was perceived between neck circumference (NC) and sociodemographic
data: 43.9% of men and 7.1% of women showed altered NC, with statistical significance at p < 0.0001. A
similar situation occurred for age (p< 0.001), occupational situation (p<0.031) and the semester (p <
0.012). Concerning physical exercise, 22.4% of the subjects who exercise regularly displayed altered NC
(p < 0.503). The BMI also showed statistical significance with
p<0.0001. NC indicated a positive
correlation with all metabolic syndrome components according to NCEP/ATP III criteria. In conclusion,
NC is a predictive
marker of the metabolic syndrome in a population of college students. The
importance of further research on this theme is highlighted though.
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FROTA, Natasha Marques. Construção e validação de uma hipermídia educativa sobre punção
venosa periférica. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Caetano, Joselany Áfio
Resumo: Os recursos computacionais no ensino de enfermagem são uma realidade que tem se
intensificado nos últimos anos. A hipermídia educativa sobre punção venosa periférica (PVP), utilizada
neste estudo, trata-se de uma tecnologia da informação e comunicação (TIC) construída para auxiliar os
estudantes de enfermagem nesta temática. Dessa forma, percebendo a importância das ferramentas
educacionais no ensino de enfermagem, realizou-se o presente estudo com os seguintes objetivos:
construir uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica para auxiliar o ensino de
enfermagem; validar com os especialistas os aspectos de conteúdo e técnicos da hipermídia educativa; e
avaliar a apreensão do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre punção venosa periférica
antes e após utilização da hipermídia. Trata-se de uma pesquisa metodológica, aplicada, de produção
tecnológica. Dentre as diferentes metodologias para o desenvolvimento da TIC em ambientes virtuais de
aprendizagem, optou-se, neste estudo, pela metodologia de Galvis-Panqueva, devido a sua clareza e
coesão com as finalidades e os objetivos da pesquisa. Assim, as cinco fases que compõem esta
pesquisa são: análise, desenho, desenvolvimento, avaliação e administração. Dentro destas etapas, o
presente estudo contemplou a construção, validação e avaliação da hipermídia. Na análise foi delimitado
os objetivos, conteúdo, público-alvo, o ambiente de estudo e a infraestrutura tecnológica. Na fase do
desenho foi determinado o ambiente, a estrutura de navegação e a interface da hipermídia. O
desenvolvimento consiste na materialização de todo o desenho elaborado na fase anterior, sendo
escolhidos os programas, como o Flash e Shockwave, para realizar os efeitos interativos e a seleção da
linguagem de programação. Realizadas as três fases de construção da hipermídia, a mesma foi
disponibilizada na plataforma SOLAR e em seguida passou pelo processo de validação e depois pela
avaliação com estudantes de enfermagem. No processo de validação, foram convidados de acordo com
critérios pré-estabelecidos, vinte e dois especialistas de enfermagem e vinte dois de informática para
avaliar a hipermídia. Os especialistas de enfermagem avaliaram os objetivos, o conteúdo, a relevância e
o ambiente, já os especialistas em informática avaliaram funcionalidade, usabilidade e eficiência. Após
esta avaliação os especialistas fizeram algumas sugestões com vistas a adequar o material educativo.
Assim, depois de realizar as modificações solicitadas a hipermídia tornou-se válida. Em seguida, a
mesma foi aplicada com 21 estudantes de enfermagem matriculados na disciplina de Enfermagem no
Processo do Cuidar do Adulto II, no período de outubro de 2012, onde foi aplicado um pré-teste com dez
questões objetivas referentes à PVP. Os estudantes realizaram o curso, por meio da hipermídia e após o
término, responderam o pós-teste. Os achados encontrados nesta avaliação revelaram resultados
estatisticamente significantes, uma vez que após o uso da hipermídia os alunos apresentaram maiores
acertos e pontuações no pós-teste sobre a temática de PVP. Percebe-se que a utilização dessas
tecnologias constitui uma ferramenta importante para a disseminação de informações sobre a temática de
punção venosa periférica, além de subsidiar o ensino de enfermagem com o uso da TIC dentro da
academia, auxiliando o professor no aprendizado do aluno e fornecendo novas estratégias para
complementar o ensino presencial.
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Palavras-chave: Tecnologia da informação, Hipermídia, Enfermagem, Cateterismo periférico, Estudantes
de enfermagem.

Abstract: The computing resources in nursing education is a reality that has intensified in recent years.
The educational hypermedia on venipuncture (PVP), used in this study, it is an information technology
and communication (ICT) built to assist nursing students in this subject. Thus, realizing the importance of
educational tools in nursing education, was held this study with the
following objectives: build a
hypermedia educational about venipuncture to aid the teaching of nursing experts validate the content
and technical aspects hypermedia educational, and evaluate the acquisition of knowledge of nursing
students about venipuncture before and after use of hypermedia. This is a methodological research,
applied production technology. Among the different methodologies for the development of ICT in virtual
learning environments, we decided in this study, the methodology Galvis-Panqueva due to its clarity and
cohesion with the purposes and objectives of the research. Thus, the five phases of this research are:
analysis, design, development, evaluation and administration. Within these steps, this study included the
construction, evaluation and validation of hypermedia. The analysis was limited objectives, content,
target audience, the study environment and technology infrastructure. In the design phase was evaluated
environment, interface and navigation structure of the hypermedia. The development consists in the
materialization of any drawing prepared in the previous phase, being chosen programs like Flash and
Shockwave, to perform the interactive effects and the selection of
the programming language.
Conducted three phases of construction of hypermedia, was released on the same platform SOLAR and
then went through the evaluation process, which was divided into two stages: expert validation and
evaluation for nursing students. In the validation process,
were invited according to predetermined
criteria, twenty-two skilled nursing and twenty two computer to evaluate hypermedia. The experts have
made some suggestions in order to adapt the
educational material. So after making the changes
requested hypermedia became valid. Then, an assessment was made with nursing students, where we
applied a pretest with ten objective questions regarding PVP. The students took the course through the
hypermedia and after
completion, answered the post-test. The findings of this evaluation revealed
statistically significant results, since after the use of hypermedia students had higher scores on the
successes and post-test on the subject of PVP. It is noticed that the use of these technologies is an
important
tool for the dissemination of information on the subject of venipuncture, in addition to
supporting nursing education with the use of ICT within the academy, assisting the teacher in student
learning and providing new strategies to complement classroom teaching.
Key words: Information technology, Hypermedia, Nursing, Peripheral catheterization, Nursing students.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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. p. 226. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Desenvolvimento da enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas Públicas
Orientador: Alves, Maria Dalva Santos
Resumo: A História da Enfermagem, em seus distintos contextos, traz a elucidação e interpretação de
fatos e acontecimentos oportunizando o entendimento de lacunas existentes na sua evolução,
evidenciadas ao longo do tempo, dando condições para reflexão e análise perpassando nas mudanças
ocorridas. Este estudo, de cunho histórico-social, teve como propositura reconstituir a História da
Enfermagem do Hospital Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, agregando fragmentos de
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sua trajetória na instituição, desde sua inserção ocorrida em 1952 até 2012. A História Oral foi utilizada
como método de pesquisa, e a entrevista, instrumento para coleta de dados. Como fontes primárias
foram utilizadas a documentação oral, obtida mediante as entrevistas, e documentos escritos, como
legislações, projetos, atas e regimentos. Como fontes secundárias, livros, artigos científicos,
dissertações, teses e pesquisas, entre outros materiais que deram subsídios para contemplar o objetivo
proposto. O trabalho se debruça nas memórias de enfermeiras que participaram desse processo, no
decorrer do referido período, amparado por documentos escritos, iconográficos, que registraram os fatos
históricos, e evoca, não somente elementos historicamente construídos pelo grupo em questão, mas
destaca a Enfermagem, pelas dimensões do saber-conhecer o passado da profissão. Os resultados
mostram que as profissionais de enfermagem pioneiras do Hospital Walter Cantídio delinearam, com
galhardia, o desafio das diretrizes do ensino, da pesquisa e assistência, nesta instituição, visando o
compromisso profissional. Notabilizamos grandes nomes que abrilhantaram a evolução do Serviço de
Enfermagem desta renomada instituição, sempre na perspectiva de diferenciação profissional, através de
estratégias para qualificar o cuidado ético. Ao referirmos sobre suas ações, assinalamos o processo da
Sistematização da Assistência, que impulsionou e subsidiou o desempenho do trabalho do grupo, que
desenvolve um cuidado integral e individual, fundamentado em evidências científicas e no trabalho
interdisciplinar. A enfermeira assume o papel de gestora, vislumbrando direcionar as ações do cuidar.
Em sua função assistencial, está envolvida no cuidado ao paciente, e é direcionada para o ensino em prol
da formação de outros profissionais da área, assumindo inúmeros papéis no contexto da organização
desse cuidado, distanciando-se gradativamente das ações diretas ao paciente. Engaja-se na pesquisa
fomentando a investigação e estudos que possam ter influência positiva em sua prática assistencial. O
desenvolvimento técnico-científico, como uma das suas principais diretrizes, propiciou a capacitação
profissional e a humanização do atendimento, fornecendo subsídios à implantação do modelo
assistencial institucional e o atendimento ao paciente. Hoje, a Enfermagem contempla e celebra sua
trajetória exitosa, nos mostrando suas lições, e, ao mesmo tempo nos guiando a fim de traçarmos novos
rumos. Esse grupo sedimenta e amplia conhecimentos, consolidando a prática de assistir, oportunizando
o desenvolvimento de habilidades, orientando o respeito na conduta e postura profissionais. Propomos,
no entanto, a investigação da delimitação das funções de cada membro da equipe de Enfermagem,
enfermeiros, auxiliares e técnicos, quanto às ações que realizam nas unidades de internação.
Percebemos que as atribuições designadas a esses profissionais geram sobrecarga de trabalho em torno
da Enfermagem, que, acreditamos estar assumindo papéis não próprios da categoria, de forma a
favorecer uma reflexão sobre esses papéis e atribuições, a fim de contribuir para a prática assistencial da
Enfermagem na instituição.
Palavras-chave: Enfermagem, História, Memória.
Abstract: The History of Nursing in its various contexts, behind the elucidation and interpretation of facts
and events providing opportunities for the understanding of gaps in their evolution, evidenced over time,
giving conditions for reflection and analysis permeating the changes. This study, of historical social, was
to reconstitute the initiation of the History of Nursing Walter Cantídio Hospital, Federal University of
Ceará, adding fragments of his career at the institution since its insertion occurred in 1952 through 2012.
The Oral History was used as a research method, and the interview instrument for data collection. As
primary sources were used oral documentation obtained through interviews and written documents, such
as laws, projects, acts and regulations. As secondary sources, books, journal articles, dissertations,
theses and research, among other materials which gave grants to contemplate the proposed objective.
The work focuses on the memoirs of nurses who participated in this process, the propriety of that period,
supported by written documents, iconographic, who recorded the historical facts, and evokes not only
elements historically constructed by the group in question, but highlights the Nursing by the dimensions
of know-know the past of the profession. The results show that professional nursing pioneer Hospital
Walter Cantídio outlined, with gallantry, the challenge guidelines in teaching, research, and service in this
institution, seeking professional commitment. Stands out big names that punctuated the evolution of the
nursing service of this renowned institution, always from the perspective of professional differentiation
through strategies to qualify the ethical care. When referring about his actions, noted the process of Care
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System, who drove and supported the work performance of the group, which develops a comprehensive
care and individual, based on scientific evidence and interdisciplinary work. The nurse assumes the role
of managing, viewing direct the actions of caring. In his role of care, is involved in patient care, and is
targeted for teaching in favor of training other professionals, taking on numerous roles in the organization
of care, gradually distancing himself from direct actions to the patient. Engages in research by promoting
research and studies which have a positive influence on their practice care. O technical and scientific
development, as one of its main lines, provided professional training and humanization of care, providing
support to the implementation of institutional care model and patient care. Today, nursing contemplates
and celebrates their successful trajectory, showing us its lessons, and at the same time leading us to
trace new
paths. This group consolidates and expands knowledge, consolidating the practice of
watching and the opportunity to develop skills, guiding the respect in professional conduct and attitudes.
We propose, however, the research division of the functions of each member of the nursing staff, nurses,
and technicians, as the actions they carry out on inpatient units Yeah, it is clear that the tasks assigned
to these professionals generate workload around nursing, which, it is believed, is assuming roles not own
category. In order to encourage a discussion about these roles and responsibilities in order to contribute
to the practice of nursing care in the institution.
Key words: Nursing, History, Memory.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4613/1/2012_dis_mlmbruno.pdf
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GOMES, Linicarla Fabiole de Souza. Diagnósticos de enfermagem em gestantes: revisão integrativa
da literatura. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Damasceno, Ana Kelve de Castro
Resumo: O estudo objetivou buscar e avaliar evidências disponíveis na literatura sobre os Diagnósticos
de Enfermagem em gestantes. Para tanto, desenvolveu-se revisão integrativa da literatura, seguindo as
etapas preconizadas por Whittemore e Knafl (2005). A busca e seleção dos estudos foram realizadas
nas bases de dados LILACS, CINAHL, MEDLINE e SCOPUS. A
amostra foi de 14 estudos não
experimentais, com nível de evidência VI. Os estudos foram avaliados e distribuídos em três categorias
temáticas: diagnósticos de enfermagem em
gestantes saudáveis; diagnósticos de enfermagem em
gestantes enfermas; e diagnósticos de enfermagem específicos. Em relação aos resultados, os estudos
foram publicados entre 1999 e 2010, eram brasileiros, tinham como idioma o português, com autores
vinculados à
enfermagem. A primeira categoria foi composta por cinco estudos, dos quais foram
relacionados 15 diagnósticos mais frequentes, relacionados a alterações fisiológicas da
gestação.
Destacaram-se os diagnósticos Conhecimento deficiente, Padrão de sono prejudicado, Náusea e Risco
de infecção. A segunda categoria foi composta por sete estudos
que investigaram a presença de
diagnósticos de enfermagem em gestantes com patologias,
como a Síndrome Hipertensiva da
Gestação, a Amniorrexe prematura, o Trabalho de Parto Prematuro, a Síndrome da Imunodeficência
adquirida, a Anemia Ferropriva, ou seja, gestantes
de alto risco. Nesta categoria, os diagnósticos
tenderam aparecer isoladamente em cada estudo, correlacionados com a patologia que a cometia as
gestantes que estavam sendo investigadas. Foram destacados 33 diagnósticos mais frequentes, com
ênfase para os diagnósticos: Conhecimento deficiente, Risco de infecção, Dor aguda, Manutenção do
lar prejudicada, Ansiedade, Medo e Manutenção ineficaz da saúde. A terceira e última categoria foi
composta por dois estudos que investigaram como os DE Fadiga, Privação de sono e Padrão de sono
prejudicado aconteciam na gravidez. Os diagnósticos retratados na revisão se relacionaram a aspectos
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biológicos, psicológicos, sociais e familiares das gestantes, o que vai ao encontro da necessidade de se
investigar a gestante de forma integral, bem como de se prestar cuidado holístico a esta população e
família. A presente revisão integrativa seguiu o rigor metodológico adequado e identificou e avaliou os
DE em gestantes. Ademais, permitiu aprofundamento teórico sobre a prática baseada em evidências, os
métodos de revisão
integrativa, os diagnósticos de enfermagem e o processo de enfermagem
relacionado à gravidez. Identificou-se a necessidade de se desenvolverem estudos quase experimentais
ou experimentais, envolvendo a temática dos diagnósticos de enfermagem em gestantes, visto que os
estudos desta revisão foram classificados com nível de evidência VI. Entendendo-se com isto que é
necessário empreender esforços para o desenvolvimento de pesquisas com
delineamentos que
produzam evidências fortes relacionadas ao tema, elevando, assim, o poder de generalização dos
achados. Pretende-se com esta revisão estimular enfermeiros a consumirem resultados de pesquisa,
bem como a produzirem pesquisas que resultem em uma prática clínica de qualidade, contribuindo para
promoção da saúde de gestantes, seus conceptos e familiares. E, sobretudo, para a Enfermagem
Baseada em Evidências.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Gravidez, Gravidez de alto risco.

Abstract: This study aimed to search and assess the available evidences in the literature on the Nursing
Diagnoses in pregnant women. For this purpose, we performed integrative literature review, following the
steps proposed by Whittemore and Knafl (2005). The search and selection of studies were conducted in
the LILACS, CINAHL, MEDLINE and SCOPUS databases. The sample consisted of 14 non-experimental
studies with evidence level VI. The studies were assessed and divided into three thematic categories:
nursing diagnoses in healthy pregnant women; nursing diagnoses in sick pregnant women; and specific
nursing diagnoses. Regarding the results, the studies were published between 1999 and 2010, were
Brazilians, in Portuguese language, with authors associated to nursing. The first category consisted of
five studies, of which the 15 most frequent diagnoses were reported; related to physiological changes of
pregnancy. With special reference to the diagnoses Knowledge, deficient; Sleep pattern disturbance;
Nausea; and Risk for infection. The second category consisted of seven studies that investigated the
presence of nursing diagnoses in patients with diseases such as Hypertension Syndrome of Pregnancy,
Premature Rupture of Membranes, Preterm Labor,
Acquired Immunodeficiency Syndrome, Irondeficiency Anemia, i.e. high-risk pregnancies. In this category, diagnoses tended to appear separately in
each study, correlated with the
pathology that affected the pregnant women who were being
investigated. The 33 most
frequent diagnoses were highlighted, with emphasis on the diagnoses:
Knowledge, deficient; Risk for infection; Acute pain; Impaired home maintenance; Anxiety; Fear; and
Ineffective health maintenance. The third and final category consisted of two studies that investigated
how the nursing diagnoses Fatigue; Sleep deprivation; and Sleep pattern disturbance occur in
pregnancy. The diagnoses portrayed in the review were related to biological, psychological, social and
family aspects of the pregnant women, which meets the need to investigate the
pregnant woman
integrally, as well as to provide holistic care to this population and family. This integrative review followed
the appropriate methodological rigor and identified and assessed the nursing diagnoses in pregnant
women. Moreover, it allowed the theoretical deepening on the evidence-based practice, the integrative
review methods, the nursing diagnoses and the nursing process related to pregnancy. We identified the
need to develop experimental or quasi-experimental studies involving the topics of nursing diagnoses in
pregnant women, since studies in this review were classified as evidence level VI. Understanding that
efforts are needed to develop researches with designs that produce strong evidence related to the issue,
thus, raising the generalization of findings. With this review, we aimed to encourage nurses to consume
search results, as well as to produce researches that result in a quality clinical practice, helping the
health promotion of pregnant women, their fetuses and family. And, above all, for the Evidence-Based
Nursing.
Key words: Pregnancy, Pregnancy, High-Risk, Nursing Diagnosis.
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LESSA, Paula Renata Amorim. Adaptação e validação da escala Adherence Determinants
Questionnaire para uso no Brasil. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Os tratamentos preconizados para o câncer de colo do útero e câncer de mama são agressivos
e transformam significativamente as relações sociais e pessoais da mulher, motivos pelos quais muitas
delas apresentam entraves na adesão ao tratamento proposto. Dentre os objetivos do estudo destacamse: traduzir e adaptar culturalmente a escala Adherence Determinants Questionnaire para a língua
Portuguesa no contexto brasileiro e verificar a confiabilidade e a validade da escala Adherence
Determinants Questionnaire- Versão Brasileira para analisar os elementos da adesão dos pacientes ao
tratamento clínico do câncer de mama e de colo do útero. Trata-se de um estudo metodológico realizado
em dois centros de referência em oncologia do estado do Ceará. A amostra foi composta por 196
mulheres em tratamento do câncer de colo do útero e câncer de mama que foram entrevistadas no
período de maio a julho de 2012. O instrumento de coleta de dados foi um formulário que abordava dados
sócio demográficos, fatores de risco, comportamentais e fatores relacionados ao tratamento, além da
escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão Brasileira. Um comitê de especialistas realizou a
validação de conteúdo da escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão Brasileira, em que
foram feitos ajustes para a formação da versão pré-final. A validação de construto se deu pela análise
fatorial utilizando a análise dos componentes principais com rotação varimax que sugeriu a redução de
sete para cinco fatores, bem como a permanência dos 38 itens semelhante à escala original. A
confiabilidade da escala averiguada pelo alfa de Cronbach foi 0,829, revelando uma alta consistência
interna. A validade do construto, por meio da comparação de grupos contrastados, mostrou que não
houve diferença na adesão ao tratamento entre mulheres com câncer de colo do útero e de mama.
Relacionando as variáveis sócio demográficas com os domínios, verificou-se que a escolaridade
apresentou significância estatística com a intenção que a mulher possui de aderir ao tratamento. As
mulheres em estudo mostraram uma alta adesão ao tratamento do câncer, sendo o apoio social e a
percepção da severidade do câncer como as principais barreiras de adesão ao tratamento. A
escolaridade também pode influenciar de forma significativa na intenção que a mulher possui de aderir ou
não ao tratamento. Conclui-se, portanto, que a escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão
Brasileira é um instrumento, válido, confiável e capaz de mensurar os elementos de adesão ao
tratamento do câncer, pois ela permite identificar os subcomponentes relacionados à adesão que
requerem uma maior atenção por parte dos profissionais, com o propósito de reduzir as barreiras de
adesão ao tratamento do câncer. Ademais, o instrumento também aponta elementos que podem ser
reforçados positivamente e servirem de apoio no intuito de melhorar as dificuldades vivenciadas durante
a terapêutica do câncer e, consequentemente, a qualidade de vida dessa população.
Palavras-chave: Neoplasias da mama, Neoplasias do colo do útero, Estudos de validação.

Abstract: The recommended treatments for cancer of the cervix and breast cancer are aggressive and
significantly transform the social and personal relationships of women, which is why many of them have
barriers in treatment compliance. Among the objectives of the study are: to translate and culturally adapt
the scale Adherence Determinants Questionnaire to Portuguese Brazilian context and verify the reliability

365

and validity of the scale Adherence Determinants Questionnaire-DWI to analyze the elements of patient
adherence to medical treatment breast cancer and cervical cancer. This is a methodological study
conducted at two reference centers in oncology in the state of Ceará. The sample consisted of 196
women in the treatment of cervical cancer and breast cancer who were interviewed in the period May to
July 2012. The data collection instrument was a form that addressed socio-demographic data, risk factors,
and behavioral factors related to treatment, beyond the range Adherence Determinants QuestionnaireDWI. A committee of experts made the content validation of the scale Adherence Determinants
Questionnaire-Version Brasileira, in which adjustments were made for the formation of the pre-final
version. The construct validation was done through factor analysis using principal components analysis
with varimax rotation suggested that the reduction from seven to five factors, as well as the retention of 38
items similar to the original scale. The reliability of the scale investigated by Cronbach's alpha was 0.829,
revealing a high internal consistency. The construct validity through the comparison of contrasted groups,
showed no difference in adherence to treatment among women with cancer of the cervix and breast.
Sociodemographic variables relating to the fields, it was found that schooling was statistically significant
with the intention that the woman has to adhere to treatment. The women in the study showed a high
adherence to cancer treatment, and social support and perceived severity of cancer as the main barriers
to treatment adherence. Schooling can also significantly influence the intention that the woman has to
adhere to treatment or not. We conclude, therefore, that the scale Adherence Determinants
Questionnaire-DWI is an instrument, valid, reliable and capable of measuring the elements of adherence
to cancer treatment because it allows us to identify the subcomponents related to adherence that require
greater attention the professionals, in order to reduce barriers to adherence to cancer treatment.
Moreover, the instrument also shows elements that can be positively reinforced and as a support in order
to improve difficulties experienced during cancer treatment and, consequently, the quality of life of this
population.
Key words: Breast Neoplasms, Neoplasms of the Cervix, Validation Studies.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
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FONTOURA, Fabíola Chaves. Recém-nascidos com malformações congênitas: prevalência e
cuidados de enfermagem na unidade neonatal. 2012 . p. 121. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Saúde da Criança
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: Os recém-nascidos (RN) com malformação congênita (MC) requerem dos profissionais de
enfermagem atenção e cuidados específicos e individualizados. O estudo objetivou avaliar a prevalência
dos recém-nascidos com malformações congênitas em instituições públicas e a
assistência de
enfermagem prestada a essas crianças internadas na Unidade Neonatal (UN) nas primeiras 24 horas de
vida. Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em três Unidades Neonatais de instituições
hospitalares (A, B e C) de Fortaleza, Brasil. A amostra foi composta de 159 recém-nascidos, sendo 75
na instituição A; 44 na B; e 40 na C. Os dados foram coletados em 2012, de janeiro a junho em A e B, e
de março a agosto em C. Investigou- se prontuários e documentos nas unidades referidas e,
posteriormente, eles foram registrados
em formulários próprios contendo variáveis maternas e
neonatais, após a aprovação pelos Comitês de Ética. Os resultados revelaram prevalência de 3,3%,
2,1% e 3,6% de RN malformados nas instituições, respectivamente. Da amostra, 53% eram masculinos,
57% com 37 a 41,6 semanas gestacionais, 52% pesando entre 2.500g e 3999g, 66% com estatura de
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39 a 49 cm, Apgar no 1º(60%) e 5º(79%) minutos de sete a dez. Dentre as terapias implementadas ao
RN, sobressaíram-se oxigenoterapia sob Oxi-hood (42%); Dieta zero (37%); hidratação venosa (36%);
punção de acesso venoso central para infusões (44%); manuseio de três em três horas (89%) e não
realizaram cirurgias no período (75%). Dentre os curativos, o local destacado foi a região sacral (54%) e
a cobertura com compressa estéril
(21%). As malformações congênitas diagnosticadas foram
categorizadas conforme classificação do CID – 10, prevalecendo aquelas pertencentes ao Sistema
Osteomuscular (30%) e Sistema Nervoso Central (SNC) (21,1%), ressaltando o Pé torto congênito,
Polidactilia, Hidrocefalia e Mielomeningocele. Destacaram-se as malformações isoladas (61%) e os
registros de cuidados de enfermagem envolvendo exames (24,4%) e
oxigenoterapia (16,9%).
Ocorreram associações estatisticamente significantes entre as categorias de malformações e algumas
variáveis específicas: (MC do SNC) x (IG, Terapia Medicamentosa); (MC do olho, ouvido, face, pescoço)
x (IG, Uso de drogas e Escolaridade);
(MC Aparelho Circulatório) x (Uso de drogas e Terapia
Medicamentosa); (MC Aparelho Respiratório) x (Idade materna e Uso de drogas); (Fenda labial ou
palatina) x (Idade materna e
Uso de drogas); (Outras MC do Aparelho Digestivo) x (Modalidade
Ventilatória, Forma de Nutrição e Cirurgia); (MC dos Órgãos Genitais) x (Sexo, Renda familiar e Forma
de Nutrição); (MC Osteomuscular) x (Número de Gestações e Modalidade Ventilatória); (Outras MC) x
(IG e Peso); e (Anomalias Cromossômicas) x (Idade materna), todos com p<0,05. Concluiu-se que
ainda se faz prevalente o número de MC em RN e que a equipe de enfermagem implementa cuidados
de acordo com as condições clínicas, da patologia e
equilíbrio hemodinâmico de cada RN e não
especificamente para cada tipo de malformação.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Malformação Congênita, Recém-nascido, Unidade Neonatal.

Abstract: The newborns (NB) with congenital malformation (CM) requires from nursing professionals the
performance of specific and individualized care. This study aimed at evaluating the
prevalence of
newborns with congenital malformation in public institutions and the nursing care provided to these
children admitted to the Neonatal Unit (NU) in the first 24 hours of life. This is a descriptive, crosssectional and quantitative study, which was conducted in three Neonatal Units of hospitals (A, B, C) from
the city of Fortaleza-CE/Brazil. The sample was composed of 159 newborns; from which 75 belong to
institution A; 44 to B; and 40 to C. The data were collected in 2012, from January to June in A and B, and
from March to August in C. Records and documents were investigated in the aformentioned units and,
subsequently, they were recorded in the proper forms containing maternal and neonatal variables, after
approval by the Ethical Committee. Results showed prevalence of 3.3%, 2.1% and 3.6% of malformed
newborns in the institutions, respectively. Of the sample, 53% were male, 57% with 37 to 41,6 gestation
weeks, 52% weighing between 2,500 g and 3999g, 66% with height 39-49 cm, Apgar score at 1st (60%)
and 5th (79%) minutes from seven to ten. Among the implemented therapies to the NB, it should be
highlighted oxygenotherapy in Oxy-hood (42%); Zero diet (37%); intravenous hydration (36%); central
venous access puncture for infusions (44%); handling for every three hours (89%) and did not undergo
surgery throughout the period (75%). Among the dressings, the highlighted location was the sacral
region (54%) and the coverage with sterile compress (21%). The diagnosed congenital malformations
were categorized according to the classification of the ICD – 10, prevailing those ones belonging to the
Musculoskeletal System (30%) and to the Central Nervous
System (CNS) (21.1%) highlighting the
Congenital clubfoot, Polydactyly, Hydrocephalus and Myelomeningocele. It should also be highlighted
the isolated malformations (61%) and the nursing care records involving examinations (24.4%) and
oxygenotherapy (16.9%). There were statistically significant associations between the malformations
categories and some specific variables: (CM of the CNS) x (GI, Drug Therapy) (CM of the eye, ear, face,
neck) x (GI, Drug use and Schooling); (CM of the Circulatory System) x (Maternal age and Drug use)
(CM of the Respiratory System) x (Drug use and Drug therapy); (Cleft-lip and palate) x (Maternal age
and Drug use); (Others CM of the Digestive System) x (Ventilation modality and Nutrition and Surgery
forms); (CM of the Genitalia) x (Gender, Family Income and Nutrition form); (Musculoskeletal CM) x
(Number of pregnancies and Ventilation modality); (Others CM) x (GI and weight), and (Chromosomal
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Abnormalities) x (Maternal age), all with p <0.05. We have concluded that the number of NB with CM it is
still prevalent and the
nursing staff implements the healthcare according to the clinical conditions,
pathology and hemodynamic balance of each NB and not specifically for each type of malformation.
Key words: Nursing Care, Newborn, Congenital Malformation, Neonatal Unit.
Acesso remoto ao texto integral:
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SOARES, Arethusa Morais de Gouveia. Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa no
contexto da estratégia de saúde da família. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Silva, Maria Josefina da
Resumo: A Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa (AMRPI) é um instrumento que pode
ser utilizado para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio funcional em pessoas
idosas. Indica, quando necessário, a utilização de
outros instrumentos mais complexos: cartão de
Jaeger; Escala de Avaliação de Medida de Independência Funcional; Escala de Katz; Escala de Lawton;
APGAR; Escala de Depressão Geriátrica; ECOMAPA; Mini exame do estado mental; e Escala de
Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinneti. Este estudo objetivou avaliar a
aplicabilidade do
instrumento Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, na
consulta de Enfermagem no
contexto da Estratégia Saúde da Família; e como objetivos específicos, verificar a concordância dos
especialistas acerca da aplicabilidade do instrumento AMPI na atenção básica e considerar os aspectos
do instrumento que foram consensuais entre os especialistas para propor as adequações necessárias.
Pesquisa metodológica do tipo intencional. A população do estudo constituiu-se de enfermeiros, experts
ou especialistas, do Brasil que possuísse conhecimento na área da saúde do idoso com no mínimo
cinco anos de experiência. A coleta de dados foi realizada de fevereiro a abril de 2012, via correio
eletrônico, utilizando o método "Delphi" com duas rodadas. Para avaliação do
instrumento, foram
utilizados os critérios da psicometria propostos por Pasquali
(1999): comportamental, simplicidade,
clareza e relevância atribuido uma nota (-1,0 e +1). A concordância esperada foi de 80%. Os dados
foram agrupados e analisados estatisticamente, por meio do programa Statistical Package for the Social
Sciences, versão 18.0, e software Excel. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Ceará, conforme protocolo n.302/11. Os
participantes foram do sexo
feminino e a média de idade de 45 anos. Atuava na região Nordeste (36,3%), seguidas da região
Sudeste (22,7%). Quanto à área de especialidade, 72,7% tinham formação em gerantologia. Referente
à titulação máxima, 54,5 % concluíram doutorado e 36,3% mestrado; com tempo de atuação na área
de 5 a 15 anos (50%) e mais de 16 anos (49,9 %), com média do tempo de 21,13 anos. Na área de
atuação profissional, atuavam no ensino (45,4%) e na assistência na Estratégia Saúde da Família
(36,3%). Na primeira rodada, com exceção do item atividade sexual, todos alcançaram concordância,
com proporções estatisticamente significativas. Na segunda rodada, após revisão do item “atividade
sexual”, obteve-se concordância estatisticamente significativa. Conforme os resultados apresentados, o
instrumento Avaliação multidimensional rápida da
pessoa idosa constitui ferramenta importante na
consulta de Enfermagem no contexto da Estratégia Saúde da Família, na busca pelo envelhecimento
ativo.
Palavras-chave: Enfermagem, Idoso, Promoção da saúde.
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Abstract: Quick Multidimensional Assessment of Elderly People (QMAEP) is an instrument that can be
used to identify health problems determinants of functional decline in elderly people. It indicates, when
necessary, the use of other more complex instruments: Jaeger Card; Assessment Scale of Functional
Independence Measure; Katz Scale; Lawton Scale; APGAR; Geriatric Depression Scale; ECOMAP;
Mini-mental state examination; and Assessment Scale of Tinetti Gait and Balance. This study aimed to
assess the applicability of the instrument Quick multidimensional assessment of
elderly people in
Nursing consultation in the context of the Family Health Strategy, and with the specific objectives: check
the agreement of the experts on the applicability of the instrument QMAEP in primary care, and consider
the aspects of
the instrument that were consensual among experts to propose the necessary
adjustments. This was a methodological research of intentional type. The study population consisted of
nurses, experts or specialists from Brazil who had knowledge in the health of elderly patients with at least
five years of experience. Data collection was carried out from February to April 2012, via email, using the
Delphi method with
two rounds. For the instrument assessment we used the psychometric criteria
proposed by Pasquali (1999): behavioral, simplicity, clarity and relevance assigning one grade (-1.0 and
+1). The expected agreement was of 80%. Data were grouped and analyzed statistically using the
Statistical Package for the Social Sciences,
version 18.0, and the software Excel. The study was
approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Ceará, under protocol No.
302/11. The results showed that the participants were female and the mean age was 45 years. Most
worked in the Northeast region (36.3%), followed by the Southeast (22.7%). As for the specialty area,
72.7% had training in gerontology. Regarding the maximum degree, 54.5% completed doctoral and
36.3% master's, with work experience in the area of 5 to 15 years (50%) and more than 16 years (49.9%)
with a mean time of 21.13 years. Regarding the professional area, 45.4% worked in education and
36.3% in assistance in the Family Health Strategy. In the first round, with the exception of the "sexual
activity" item, all reached agreement with statistically significant proportions. In the second round, after
review of the "sexual activity" item, we obtained statistically significant agreement. According to the
results presented, the instrument Quick multidimensional assessment of elderly people is an important
tool in nursing consultation in the context of the Family Health Strategy, seeking active aging.
Key words: Aged, Health promotion, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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MONTEIRO, Maria Goretti Soares. Efeito do treinamento no conhecimento dos enfermeiros sobre
acolhimento com classificação de risco em unidade de urgência e emergência. 2012 . p. 128.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidado de Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Carvalho, Zuíla Maria de Figueiredo
Resumo: Os serviços de urgência e emergência constituem importantes componentes do sistema
nacional de saúde, destinados ao atendimento de pacientes com afecções agudas, com ou sem risco de
morte, exigindo profissionais preparados para oferecer assistência imediata aos clientes. Deste modo, os
profissionais que atuam nessas unidades deveriam receber treinamento específico. Objetivou-se avaliar o
efeito do treinamento no conhecimento dos enfermeiros sobre acolhimento com classificação de risco em
unidade de urgência e emergência. Trata-se de um estudo de delineamento pré- experimental, modelo
pré- teste / pós-teste com um único grupo, enfocando o efeito de um treinamento em acolhimento com
classificação de risco. A pesquisa foi realizada em um hospital público municipal de urgência e
emergência, situado na cidade de Fortaleza-CE. A população foi composta por enfermeiros com escala
de plantão na unidade de emergência e seguindo os critérios de inclusão e exclusão a amostra ficou
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constituída por 30 enfermeiros. Como instrumento utilizou-se um questionário autoaplicativo (pré e póstreinamento). Os dados foram digitados em uma base de dados no Microsoft Access 2002 e, após
digitação, foram exportados para o programa estatístico STATA v.8 para tratamento e geração dos
resultados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará - COMEPE
sob o Protocolo nº 108/11. Os resultados apontam que o grupo foi constituído em sua totalidade pelo
sexo feminino onde a maioria (66,6%) tinha idade superior a 40 anos e eram casadas ou em união
estável (56,6%). Quanto ao tempo de graduação em Enfermagem, 73,3% computaram período igual ou
superior a dezesseis anos e 90% tinham concluído uma especialização. O grupo apresentava atuação
em Enfermagem igual e superior a dezesseis anos (66,7%), com tempo de serviço em emergência de até
cinco anos (53,3%). Identificou-se que 76,6% das enfermeiras trabalham em outra (s) instituição (ões).
Deste modo, encontrou-se uma Carga Horária (CH) semanal de trabalho igual ou superior a quarenta
horas em 63,6%. Na análise relacionada à prática do acolhimento com classificação de risco houve um
aumento significativo da primeira para a segunda etapa quanto aos acertos, ficando essa mudança mais
perceptível nas questões: C1 (de 63,3% para 90%); C2 (de 50% para 83,3%); C4 (de 43,3% para 73,3%);
C5 (de 46,7% para 73,3%); C6 (de 3,3% para 40%) e C12 (de 16,7% para 56,7%). Nas questões
associadas às situações de urgência e emergência não foram identificadas mudanças expressivas.
Somente em alguns casos as mudanças foram positivas na avaliação do conhecimento: C3 (de 66,7%
para 80%); C15 (de 33,3% para 50%); C16 (de 83,3% para 96,7%); C17 (de 46,7% para 76,7%) e C25
(de 53,3% para 66,7%). Nas quinze questões que abordaram a classificação de risco observou-se que na
primeira etapa somente uma questão (6,6%) teve percentual de acerto igual ou superior a 50% (D10 –
83,3%). Na segunda etapa esse quantitativo cresceu para cinco questões (33,3%): D1 (66,7%); D3
(60%); D10 (90%); D11 (56,7%) e D14 (50%). É possível inferir que o treinamento contribuiu para mudar
o nível de conhecimento dos enfermeiros, contudo ainda há necessidade de a instituição implementar
programas de educação continuada, favorecendo a qualificação de seus profissionais, proporcionando
aos seus clientes um atendimento eficiente e de qualidade.
Palavras-chave: Acolhimento, Capacitação de recursos humanos em saúde, Enfermagem, Enfermagem
na emergência.

Abstract: Services and emergency are important components of the national health system, for the
treatment of patients with acute disorders, with or without the risk of death, demanding professionals
ready to provide immediate assistance to customers. Thus, professionals who work in these units should
receive specific training. This study aimed to evaluate the effect of training on nurses' knowledge of host
with risk rating and emergency unit. This is a study of pre-experimental design, model pretest / posttest
with a single group, focusing on the effect of training in host with risk rating. The research was conducted
in a public city hospital and emergency, situated in the city of Fortaleza. The population consisted of
nurses with scale shift in the emergency department and following the criteria of inclusion and exclusion
sample consisted of 30 nurses. As an instrument used a self-administered questionnaire (pre-and posttraining). Data were entered into a database in Microsoft Access 2002 and after typing, were exported to
STATA statistical software v.8 for treatment and generation of results. The study was approved by the
Ethics Committee of the Federal University of Ceará - COMEPE under Protocol No. 108/11. The results
show that the group was formed in its entirety by the female where the majority (66.6%) were older than
40 years and were married or in stable (56.6%). Regarding time undergraduate nursing, 73.3% computed
period exceeding sixteen and 90% had completed a specialization. The group had operations in Nursing
equal and superior to sixteen years (66.7%), with length of service in emergency of up to five years
(53.3%). It was found that 76.6% of nurses working in other (s) or institution (s). Thus, we found a Hours
(CH) weekly working less than forty hours in 63.6%. The analysis related to the practice of the host with
risk rating was a significant increase from the first to the second stage as the hits, getting that change
more noticeable issues: C1 (from 63.3% to 90%), C2 (50% to 83.3%), C4 (43.3% to 73.3%), C5 (46.7% to
73.3%), C6 (from 3.3% to 40%) and C12 (by 16.7% to 56.7%). In questions related to emergency
situations and emergency were not identified significant changes. Only in some cases the changes were
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positive in the knowledge assessment: C3 (66.7% to 80%), C15 (from 33.3% to 50%), C16 (from 83.3% to
96.7%) , C17 (from 46.7% to 76.7%) and C25 (53.3% to 66.7%). In addressing the issues fifteen risk
classification was observed that in the first step only a matter (6.6%) had hit percentage exceeding 50%
(D10 - 83.3%). In the second step this number increased to five subjects (33.3%) D1 (66.7%), D3 (60%),
D10 (90%), D11 (56.7%) and D14 (50%). It is possible to infer that the training helped change the level of
knowledge of nurses, yet there is still need for the institution to implement continuing education programs,
promoting the training of its professionals, providing customers with efficient service and quality.
Key words: Reception, Training of human resources for health, Nursing, Emergency nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18021
OLIVEIRA, Mariana Gonçalves de. Manual saúde sexual e reprodutiva: métodos anticoncepcionais
comportamentais - desenvolvimento e avaliação de tecnologia assistiva. 2012 . p. 92. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde
Orientador: Pagliuca, Lorita Marlena Freitag
Resumo: Tecnologia assistiva é um leque de equipamentos, recursos, serviços, metodologias, práticas,
estratégias aplicadas para minimizar as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência. A
Enfermagem tem utilizado das tecnologias como forma de assistir a clientela nos diversos ambientes de
educação e promoção em saúde. O objetivo foi desenvolver e avaliar uma tecnologia assistiva com
enfoque nos métodos anticoncepcionais comportamentais para mulheres cegas. Trata-se de estudo de
desenvolvimento e avaliação de Tecnologia Assistiva. O período da coleta de dados ocorreu entre março
2011 e abril de 2012. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Comunicação em Saúde do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Os sujeitos do estudo foram juízes
especialistas em aspectos pedagógicos e mulheres cegas que preencheram instrumentos de avaliação.
O estudo constou de três etapas metodológicas: desenvolvimento do manual, avaliação pelos juízes
especialistas e avaliação com as cegas. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e
aprovada conforme protocolo número 283/11. Foram respeitados os aspectos éticos segundo a
Resolução 196/96.
O Manual
Saúde Sexual e Reprodutiva – Métodos Anticoncepcionais
Comportamentais apresenta texto em Braille e em tinta, com figuras em alto relevo acompanhadas de
descrição, utilizou-se linguagem informal. Os juízes especialistas sugeriram ajustes na tecnologia, com
intuito de melhorar a estrutura, a linguagem e as figuras do Manual. Dentre as três juízas desta fase,
duas eram cegas, situação pertinente porque o Manual será usado por este público. Dos dezoito itens
que constituem o Instrumento de Avaliação respondido pelas juízas, treze itens foram considerados
adequados, em dois itens não houve acordo entre os respondentes, e nos outros três itens houve
acordo entre os juízes. As alterações nos termos técnicos e na apresentação do Manual foram
realizadas de acordo com as sugestões dadas pelos juízes. Na terceira etapa do estudo, avaliação do
Manual pelas mulheres cegas, estas foram convidadas a se reunir em local pré-estabelecido para realizar
leitura do Manual individualmente e responder ao Instrumento de Avaliação. Os resultados foram
analisados a partir dos Instrumentos de Avaliação respondidos pelas mulheres. Dos quinze itens, oito
foram julgados como adequados; sete itens apresentaram discordância entre as avaliações das
mulheres. As avaliações foram pertinentes por tornar o Manual mais acessível e completo. Por outro
lado, constituiu suporte para o trabalho dos profissionais da saúde em consultas e ações de educação
em saúde de planejamento familiar. Ao superar as dificuldades, este estudo apresenta considerável
repercussão para a população, pois possibilita caminho para o desenvolvimento de outras tecnologias
assistivas com outras temáticas.
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Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual, Anticoncepção, Métodos naturais de planejamento
familiar, Promoção da saúde, Desenvolvimento tecnológico.

Abstract: Assistive technology is a range of equipment, resources, services, methods, practices and
strategies applied to minimize the difficulties disabled people are confronted with. Nursing has used
technologies to assist clients in different health education and promotion contexts. The aim was to
develop and assess an assistive technology with a focus on behavioral contraceptive methods for blind
women. An Assistive Technology development and evaluation study was designed. Data were collected
between March 2011 and April 2012. The research was accomplished at the Health Communication
Laboratory of the Nursing Department at Universidade Federal do Ceará, Brazil. The study subjects were
experts in pedagogical aspects and blind women, who completed assessment instruments. The study
involved three methodological phases: development of the manual, expert evaluation and evaluation by
the blind women. The research was submitted to the Research Ethics Committee and approved under
number 283/11. Ethical aspects were respected in compliance with Resolution 196/96. The Manual
Saúde Sexual e Reprodutiva – Métodos Anticoncepcionais Comportamentais includes text in Braille and
in print, with high relief
figures accompanied by description, using informal language. The experts
suggested technological adjustments with a view to improving the structure, language and figures in the
Manual. Two of the three experts in that phase were blind, a pertinent situation as that is the target public
of the Manual. Out of 18 items in the Evaluation Instrument the experts responded, 13 were considered
adequate, the respondents did not agree on two and agreed on the other three items. Changes were
made in the technical terms and presentation of the Manual according to the experts’ suggestions. In the
third phase, evaluation of the Manual by the blind women, these women were invited to meet at a
predetermined place to read the Manual individually and answer the Evaluation Instrument. The results
were analyzed based on the Evaluation Instruments the women had answered. Out of 15 items, eight
were considered adequate; disagreements were found with regard to seven. The evaluations were
pertinent to make the Manual more accessible and complete. On the other hand, the Manual served to
support health professionals’ work during health education meetings and actions for family planning
purposes. By overcoming difficulties, this study entailed considerable effects for the population, as it
makes room for the development of other assistive technologies on other themes.
Key words: Visually impaired persons, Contraception, Natural family planning methods, Health
promotion, Technological development.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18022
UCHOA, Janaiana Lemos. Autoeficácia das mulheres no ciclo gravídico-puerperal em amamentar.
2012 . p. 108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Ximenes, Lorena Barbosa
Resumo: O aleitamento materno (AM) influencia diretamente na prevenção da morbimortalidade infantil,
sendo fundamental para a promoção e proteção da saúde das crianças. Contudo, o desmame precoce é
uma realidade mundial, sendo necessário investigar não apenas o conhecimento das mães acerca do
aleitamento, mas, sobretudo, a autoeficácia destas em amamentar seus filhos. Objetivou-se analisar a
autoeficácia das mulheres no ciclo gravídico-puerperal quanto ao seu potencial em amamentar. Tratouse
de um estudo de delineamento longitudinal, com abordagem quantitativa, realizado em
seis
Unidades Básicas de Saúde da Família de Pacatuba/CE, totalizando uma amostra de 50 gestantes. A
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coleta de dados foi realizada por meio de entrevista, em duas etapas: a primeira, durante a gestação, e
a segunda, no puerpério dessas mulheres (15º dia, 30º dia, 60º dia). Na primeira etapa de coleta,
aplicaram-se dois instrumentos: a
BSES-SF (Breastfeeding Self-EfficacyScale – Short-Form) e o
formulário
sociodemográfico e clínico-obstétrico. Já, na segunda, foram aplicados a BSES-SF e o
formulário com dados do parto atual e o tipo de aleitamento materno e dados antropométricos do recémnascido. Os dados foram analisados por meio do SPSS - Statistical Package for the Social Sciences,
versão 19.0, através de estatística descritiva e inferencial, com nível de significância de 0,05. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob o Protocolo
124/2011. A
média da idade das puérperas foi de 23 anos (DP= ± 5,3). Predominaram mulheres
casadas/união consensual, com oito ou mais anos de estudos, donas do lar, com renda per capita maior
que R$141,00. Verificou-se diferença estatisticamente significante entre
a maioria das variáveis
sociodemográficas e as médias dos escores da BSES-SF no pré-natal e pós-parto (p<0,05): idade,
estado civil, escolaridade materna e paterna,
ocupação, renda, nº de filhos, receber bolsa-família.
Quanto aos antecedentes
obstétricos, também se constatou significância estatística nas seguintes
variáveis (p<0,05): número de gestações, número de abortos, paridade, número de filhos vivos, tipo de
amamentação anterior, dificuldades para amamentar, experiência em
amamentar. Ainda houve
significância quanto aos dados da gestação atual (p<0,05): gravidez planejada, número de consultas de
pré-natal, ter conhecimento prévio em amamentação, preparo das mamas para amamentar e o tempo
em que pretende amamentar. Pode-se ainda ressaltar significância estatística quanto aos dados do
parto atual e puerpério (p<0,05): tipo, local e satisfação com o parto, amamentar na 1ª hora de vida do
RN, orientações sobre amamentação na maternidade, dificuldade em
amamentar e o tipo de
alimentação do RN na alta da maternidade. Em relação aos
dados antropométricos do RN,
apresentaram significância estatística (p<0,05) com a escala: peso e estatura do RN ao nascer, sexo,
Apgar no primeiro e quinto minutos de vida; classificação do RN quanto à semana gestacional. Pode-se
constatar que as médias dos escores da BSES-SF foram maiores no segundo momento da aplicação da
escala (pós-parto), sendo mais significante o domínio Técnico. Quanto à alimentação do recém-nascido
e a escala, a amamentação exclusiva foi significante tanto na alta hospitalar, quanto no 15º, 30º e 60º
dias de vida da criança. Assim, a Enfermagem pode
apropriar-se de estratégias educativas que
envolvam a autoeficácia materna em amamentar no ciclo gravídico-puerperal, tendo em vista que a
experiência pessoal foi fator preponderante no aumento das médias dos escores de autoeficácia, bem
como na duração do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida da criança.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Autoeficácia, Enfermagem.

Abstract: Breastfeeding (BF) directly influences the prevention of infant morbidity and mortality, is
central to the promotion and protection of children's health. However, early weaning is a global reality, it
is necessary to investigate not only the knowledge of mothers about breastfeeding, but, above all, these
self-efficacy to breastfeed their children. The objective was to analyze the self-efficacy of women in
pregnancy and childbirth for their potential to breastfeed. This was a longitudinal study design with a
quantitative approach, performed in six Basic Health Units Family of Pacatuba/CE, a total sample of 50
pregnant women. Data collection was performed through interviews in two phases: The first during the
second pregnancy, these women postpartum (day 15, day 30, day 60). In the first stage of collection, we
applied two instruments BSES-SF (Breastfeeding
Self-Efficacy Scale – Short-Form) form and
sociodemographic and clinical obstetrics. In the second, we applied the BSES-SF and the form with data
from the present delivery and type of breastfeeding and anthropometric data of newborns. Data were
analyzed using SPSS - Statistical Package for Social Sciences, version 19.0, using descriptive and
inferential statistics with a significance level of 0.05. The study was approved by the Ethics Committee in
Research of Universidad Federal do Ceará, under protocol 124/2011. The average age of mothers was
23 years (SD = ± 5.3). Most participants were female married / consensual union, with eight or more
years of study, home owners, with per capita income greater than $ 141, 00. There was a statistically
significant between most sociodemographic variables with the BSES-SF scores in the prenatal and
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postpartum (p <0.05): age, marital status, maternal and paternal education,
occupation, income,
paragraph of children receiving family allowance. Regarding obstetric history was also found in the
following statistically significant variables (p <0.05): number of pregnancies, number of abortions, parity,
number of living children,
type breastfeeding previous difficulties in breastfeeding, breastfeeding
experiences. Although there was significant for the data of the current pregnancy (p <0.05), unplanned
pregnancy, number of prenatal consultations, prior knowledge of breastfeeding, preparing the breasts for
breastfeeding and the time you want to breastfeed. One can also emphasize statistical significance of
data from the present delivery and postpartum (p <0.05): type, location and satisfaction with childbirth,
breast- feeding within 1 hour of life of newborns, guidance on breastfeeding in the maternity ward,
difficulty breastfeeding and type of infant feeding on discharge from
hospital. Regarding the
anthropometric data of newborns, statistically significant (p <0.05) with the scale, height and weight of
infants at birth, sex, Apgar at first that the fifth minute of life, classification of the RN as the gestational
week. It is evident that the BSES-SF scores were higher in the second moment of application of the
scale (postpartum), being more significant technical mastery. The feeding of the newborn and scale,
exclusive breastfeeding was significant both in the hospital, and on the 15th, 30th and 60th days of life of
the child. Thus, nursing may appropriate educational strategies involving maternal breastfeeding selfefficacy in pregnancy and childbirth, with a view
that personal experience was a major factor in
increasing self-efficacy scores, as well as the duration of exclusive breastfeeding early in a child's life.
Key words: Breastfeeding, Self-efficacy, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4133/1/2012_dis_jluchoa.pdf

Nº de Classificação: 18023
SILVA, Kelanne Lima da. Crenças e valores das adolescentes vítimas de violência sexual sobre DST
e AIDS. 2011 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará;
2011.
Área de Concentração: Enfermagem, educação e saúde
Orientador: Pinheiro, Patrícia Neyva da Costa
Resumo: A violência sexual caracteriza-se como um grave problema de saúde pública que acarreta
distúrbios no desenvolvimento biopsicossocial e sexual de suas vítimas, principalmente quando essa
agressão ocorre na fase da adolescência, pois esses sujeitos se encontram numa
etapa da vida
marcada por mudanças e adaptações, especialmente no âmbito da sexualidade. Portanto, as crenças e
valores das vitimas de violência sexual precisam ser compreendidas
para promover a adoção de
comportamentos sexuais saudáveis. Objetivou-se compreender
como as crenças e valores das
adolescentes vitimas de violência sexual influenciam no comportamento de prevenção das DST e da
AIDS com base no Modelo de Crenças em Saúde (MCS) . Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
descritiva, realizada numa Instituição de Acolhimento no Municipal de Fortaleza, no período de maio a
julho de 2011, com oito adolescentes vitimas de violência sexual. Foram utilizados como instrumentos e
procedimentos para a coleta de informações: a observação participante de todos os encontros, que
foram registrados no diário de campo; todo o material produzido durante os grupos focais,
como
cartazes, desenhos, entre outros; e a transcrição da gravação dos diálogos durante as estratégias de
grupo e do roteiro de entrevista semiestruturada. As informações foram
organizadas conforme as
dimensões do MCS. Todos os aspectos legais e éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos
foram respeitados. Inicialmente, foi necessário caracterizar as participantes do estudo e observou-se
que as histórias de vida dessas adolescentes estavam condizentes com a literatura. Em relação às
categorias criadas conforme o MCS: as adolescentes tem um défice de conhecimento em relação a
essas doenças e não se consideraram susceptíveis as DST/AIDS por acreditarem que não irão se
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relacionar sexualmente com homens, mesmo identificando a maior vulnerabilidade da mulher a essas
patologias; em relação à percepção da gravidade, elas classificaram essas doenças como graves,
incuráveis e que alteram o convívio social, demonstrando medo de contrair uma dessas patologias;
identificaram como benefícios e barreiras do método preventivo ser de
fácil acesso e utilização e
prevenir tanto doenças como gravidez, mas interferem no prazer sexual; e seu uso está relacionado
com questões culturais e sociais, ressalta-se também, que o abuso de álcool e drogas intervém na
adoção de comportamentos saudáveis. Conclui-se que as crenças e valores dessas adolescentes as
tornam vulneráveis a DST/AIDS, sendo necessário refletir sobre as consequências da violência sexual
na vida dessas adolescentes para a elaboração de estratégias e ações preventivas voltadas para esse
publico-alvo no que concerne
ao desenvolvimento da sexualidade de forma segura, minimizando
traumas e sofrimentos
advindos dessa experiência na vida dessas adolescentes, tornando-as
conscientes dos seus direitos sexuais e reprodutivos.
Palavras-chave: Adolescencia, DST/AIDS, Violência sexual.

Abstract: Sexual assault is characterized as a serious public health problem that leads to disorders in the
bio-psychosocial and sexual development of the victims, especially when the aggression happens in
adolescence, because these subjects are in a stage of life marked by changes and
adaptations,
especially concerning sexuality. Therefore, the values and beliefs of the victims of sexual assault must
be understood to promote the adoption of a healthy sexual behavior. It was aimed to understand how
beliefs and values of adolescent victims of sexual assault
influence the behavior of prevention of
STD/AIDS based on the Health Belief Model. It is a qualitative descriptive research carried out at a Host
Institution in the City of Fortaleza from May to July 2011 with eight adolescent victims of sexual assault.
Using as tools and procedures for data collection: participant observation of all meetings, which were
registered in a field diary; all the material produced during the focus groups, such as posters, drawings,
among others; and the transcription of the dialogue recording during the group strategies and semistructured interviews. The information was organized according to the Health Belief Model dimensions.
All legal and ethical aspects of researches involving human beings were respected. Initially, it was
necessary to characterize the study participants and it was found
that the life stories of these
adolescents were consistent with the literature. Regarding the categories created according to the Health
Belief Model: the adolescents lack knowledge
about these diseases and don't considered them
susceptible to STD/AIDS because they believe that they will not relate sexually with men, in spite
identifying the greater vulnerability of women to such pathologies; concerning the perception of gravity,
they classified these diseases as serious, incurable, and that changes social life, demonstrating fear of
contracting these diseases; they identified as benefits and barriers of preventive method: it is easy to
access and use, and prevents both diseases as pregnancy, but interferes with sexual pleasure; and its
use is related to cultural and social issues, we also emphasize that the abuse of alcohol and drugs
interferes in the adoption of healthy behaviors. We conclude that the beliefs and
values of these
adolescents make them vulnerable to STD/AIDS, being necessary to reflect on the consequences of
sexual violence in their lives to build strategies and preventive actions aimed at this target audience in
terms of a safe development of sexuality, minimizing trauma and suffering resulting from this experience
in their lives, making them aware of their sexual and reproductive rights.
Key words: Sexual Violence, Sexually Transmitted Diseases, Acquired Immunodeficiency Syndrome,
Adolescent.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18057
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SILVEIRA, Juliana Teixeira da. Percepção dos trabalhadores da enfermagem acerca da avaliação de
desempenho do serviço público. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética Educação e Saúde
Orientador: Silveira , Rosemary Silva da
Resumo: A concepção de avaliação de desempenho dos trabalhadores da enfermagem, na maioria das
vezes, é a de um ato de julgamento entre o certo e o errado, relacionado às ações e posturas
desenvolvidas no contexto do seu trabalho. A avaliação de desempenho, no entanto, pode ser
visualizada pelos trabalhadores como um importante instrumento que favorece o feedback do fazer
profissional, desafiando-os a olharem para si mesmos, para o desenvolvimento de suas atribuições
profissionais, proporcionando um real entendimento de sua importância na sociedade. Assim tem-se
como objetivo geral conhecer a percepção dos trabalhadores da enfermagem de um Hospital
Universitário localizado no extremo sul do Rio Grande do Sul (HU) acerca da sistemática da avaliação
dos servidores públicos vivenciada na instituição e como objetivo específico conhecer a percepção dos
trabalhadores da enfermagem do HU acerca da sistemática da avaliação dos servidores públicos no
período do estágio probatório, adotada na instituição. Trata-se de uma pesquisa com abordagem
qualitativa do tipo exploratória, desenvolvida com 70 trabalhadores de enfermagem. Para a coleta de
dados utilizou-se a técnica de entrevista. Mediante a análise textual discursiva, construíram-se duas
categorias: A avaliação do desempenho na concepção de trabalhadores da enfermagem e Serviço
público: representatividade para o serviço da enfermagem. A avaliação do desempenho do servidor
público pode ser influenciada pelo período de estágio probatório, pela sua vulnerabilidade na
instituição, com possibilidade de conquistar a estabilidade ou perdê-la. Decorrido o período probatório,
alguns trabalhadores modificam seu comportamento, demonstrando, por vezes, falta de
comprometimento com seu fazer. No entanto, tal mudança pode estar relacionada com a cultura
organizacional existente na instituição pública e, ainda, com um aparente descontentamento dos
trabalhadores na realização da avaliação de desempenho, por não receberem um retorno significativo de
cada avaliação. Pensar a sistemática de avaliação de desempenho com os trabalhadores da enfermagem
significou a possibilidade de desencadear um processo de discussão e de reflexão sobre os diferentes
modos de ser e fazer a enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Avaliação de desempenho, Avaliação, Setor público.

Abstract: The design of performance evaluation of nursing workers, most often, is an act of judgment
between right and wrong, and attitudes related to actions taken in the context
of their work. A
performance evaluation, however, can be viewed by workers as an important tool that helps make the
feedback of professional, challenging them to look at
themselves, to develop their professional
assignments, providing a real understanding of its importance in society. So has the general objective:
the perception of nursing workers at a University Hospital located in southern Rio Grande do Sul (HU) on
the systematic evaluation of public servants lived in the institution and, as a specific objective: to know
workers' perception of nursing HU on the systematic evaluation of civil servants during the probationary
period, the institution adopted. This is a survey of exploratory qualitative approach, developed with 70
nursing staff. To collect the data we used the interview technique. By analyzing textual discourse, built up
two categories: Performance evaluation in the design of nursing workers and public service: the service
representative for nursing. Assessing the performance of public servants can be influenced by the period
of probation by their vulnerability in the institution, with the possibility of winning the stability or lose it.
After the probationary period, some
workers change their behavior, showing sometimes a lack of
commitment to their cause. However, such change may be related to the organizational culture that
exists in public institution and also with an apparent discontent of workers in the implementation of
performance assessment, which did not receive a significant return of each assessment.
Thinking
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systematic performance evaluation with nursing workers meant the possibility
discussion and reflection on the different ways of being and doing nursing.

of triggering a process of

Key words: Nursing, Performance Evaluation, Evaluation, Public Sector.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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REIS, Virginia Ramos dos Santos Souza. Retardo no acesso de usuários com infarto do miocárdio
aos serviços de saúde pública. 2012 . p. 89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Mussi , Fernanda Carneiro
Resumo: Introdução: A implementação rápida da terapêutica adequada ao infarto do miocárdio (IAM) é
fator primordial para a diminuição da mortalidade e morbidade, tornando necessário o estudo dos fatores
associados ao retardo no acesso dos usuários aos serviços de saúde. Objetivo geral: Analisar o acesso
de usuários do SUS acometidos por IAM aos serviços de saúde até a admissão em hospitais de
referência em cardiologia (HRC). Objetivos específicos: 1) Caracterizar o acesso aos serviços de saúde
até a admissão nos HRC; 2) Estimar os tempos: de decisão para a procura de um serviço de saúde (TD);
de transporte até o primeiro local de atendimento (TT), de chegada ao primeiro serviço de saúde
(TCPSS), de permanência na rede de saúde (TPRS) e de chegada aos HRC (TCHRC); 3) Analisar os
fatores associados ao retardo no acesso aos serviços de saúde até a admissão nos HRC; 4) Analisar as
correlações dos TD e de TT com o TCPSS e dos TD, TT e TPRS com TCHRC; 5) Verificar a composição
percentual do TD e do TT no TCPSS e do TD, TT e TPRS no TCHRC. Metodologia: Trata-se de
pesquisa analítica, de corte transversal, realizada em dois HRC localizados em Salvador (BA). Cem
indivíduos com IAM foram entrevistados. Os dados foram analisados por meio de distribuições de
frequências uni e bivariadas,testes do Qui-Quadrado, medidas de tendência central, modelo regressão
linear multivariado e bivariado e coeficientes de correlação de Pearson. A significância estatística adotada
foi de 5% (p = 0,05) para todos os testes. Resultados: A amostra foi composta por 29 mulheres e 71
homens, com médias de idade, respectivamente, de 59,0 e 58,7 anos. Predominaram indivíduos que
sofreram IAM com dor e supra desnivelamento de ST (IAMCSST), autodeclarados negros, casados, com
atividade laboral, baixa renda e residentes em Salvador. A maioria teve início dos sintomas no domicílio,
utilizou o automóvel, não sabia aonde procurar atendimento, mas dirigiu-se a serviços de emergência no
primeiro atendimento e recebeu a conduta atendimento, admissão e posterior transferência. Dos 67 com
IAMCSST, 8 receberam reperfusão química, embora 80,6% tenham chegado a um serviço em até 6 h da
instalação dos sintomas. Noventa porcento foram admitidos nos HRC no terceiro atendimento e a
insuficiência de recursos para o tratamento foi a principal razão referida para a perambulação pelos
serviços de saúde. As médias geométricas (MG) para os tempos foram: TD (1,1 h), TT (0,43 h), TCPSS
(2,1 h), TPRS (35,7 h) e TCHRC (40,6 h). As MG do TCPSS, TPRS e TCHRC foram menores para
aqueles com IAMCSST (p=0,05). Menor TPRS foi registrado entre os negros (p=0,044), oriundos de
Salvador (p=0,008) e que receberam como conduta atendimento, admissão e posterior transferência
(p=0,005) e acionaram o SAMU (p=0,003) e maior TPRS, para os submetidos a 4 ou mais atendimentos
(p=0,015). Variações de gênero, renda, escolaridade e idade não se associaram ao TPRS. Houve maior
contribuição de TD para a composição de TCPSS e o TPRS foi o componente que melhor explicou o
TCHRC. Conclusões: Constatou-se inadequação dos meios de transporte utilizados, insuficiência de
recursos para o tratamento de IAM, condutas terapêuticas inapropriadas, retardo no acesso aos HRC e,
portanto, falta de estrutura da rede de saúde para atenção a saúde de pessoas com IAM.
Palavras-chave: Infarto do miocárdio, Acesso aos serviços de saúde, Enfermagem.
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Abstract: Introduction: Considering that the swift implementation of adequate therapeutics to myocardial
infarction (AMI) is a primordial factor to the decrease in mortality and
morbidity rates, a study is
necessary related to the factors associated to the delay in the access of users of the health service
network (SUS). General objective: To analyze the access of users to the SUS stricken by MCI to the
health services up until their admission to hospitals of reference in cardiology (HRC). Specific objectives:
1) To characterize access to the health services up until admission at the HRC; 2) To estimate the time
for decision of going to the health service (DT); time of transport to the first location of attendance (TT),
time of arrival to the first health service (TAFHS), time of permanence in the health service network
(TPHSN) and of arrival at the HRC (TAHRC); 3) To analyze the factors associated to the delay in access
to health services up until admission to HRC; 4) To analyze correlations of TD and TT with the TAFHS
and of the DT, TT and TPHSN with the TAHRC; 5) Verify the percentage breakdown of the TD and of
the TT in the TAFHS and of the DT, TT and TPHSN in the TAHRC. Methodology: This is a cross
sectional analytical research, performed in two HRC located in Salvador/BA. One hundred individuals
with AMI were interviewed. The information was analyzed by means of distribution of univariate and
bivariate frequencies, Chi-Square tests, measures of central tendency, multivariate and bivariate linear
regression and and Pearson’s coefficients of correlation. The statistical significance adopted was of 5%
(p = 0.05) for all the tests. Result: The sample was composed of 29 women and 71 men, with average
ages of 59.0 and 58.7 years, respectively. Predominance was of individuals suffering of AMI with pain
and ST segment elevation (STEMI), self-declared as black, married, with labor activities, low income and
residence in Salvador. The majority had the beginning of symptoms at home, used a car, did not know
where to look for assistance, but went to emergency for the first attendance and received attendance,
admission and later transfer. Out of the 67 with STEMI, 8 received chemical reperfusion, although
80.6% had arrived for attendance within up to 6 h from the beginning of the symptoms. Ninety percent
were admitted to the HRC on the third attendance and the lack of sufficient resources for treatment was
the main reason referred to for perambulation along the health services. The geometrical measures (GM)
for the periods were: DT (1.1 h), TT (0.43 h), TAFHS (2.1 h), TPHSN (35.7 h) and TAHRC (40.6 h). The
GM of the TAFHS, TPHSN and TAHRC were lower for those with IAMCSST (p=0.05). Lowest TPHSN
registered was blacks (p=0.044), from Salvador (p=0.008) and who received the conduct of attendance,
admission and later transfer (p=0,005) and called the SAMU (p=0,003) and, higher TPHSN, for those
submitted to 4 or more attendances (p=0.015). Variations of gender, income, schooling and age were not
associated to the TPHSN. There was a higher DT contribution for the TAFHS composition and the
TPHSN was the component which best explained the TAHRC. Conclusions: The inadequacy of the
means of transportation used, lack of resources for AMI treatment, inappropriate therapeutic conduct,
delay in access to HRC were verified and, therefore, the lack of structure in the health network for
attention to the health of people with AMI,.
Key words: Myocardial infarction, Access to health services, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Resumo: O comprometimento físico-mental, emocional, social e econômico associados aos sinais,
sintomas e complicações secundárias a doença de Parkinson, especialmente a disfunção miccional,
interfere no nível de incapacidade do indivíduo e pode influenciar negativamente a qualidade de vida. O
presente estudo tem como objeto de investigação o autocuidado e qualidade de vida de idosas com
Parkinson e disfunção miccional e tem como objetivos: determinar os efeitos da disfunção miccional na
qualidade de vida de idosas com Doença de Parkinson através do questionário de qualidade e vida e
contextualizar a
percepção das idosas sob a perspectiva do autocuidado. Trata-se de um estudo
quantitativo e qualitativo, exploratório e prospectivo, realizado no período de maio a junho de 2011,
incluindo 20 idosas com idade a partir de 60 anos, com disfunção miccional ocasionada pela Doença de
Parkinson e após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na coleta de dados foram
utilizados os instrumentos para caracterização sócio- demográfica, avaliação da Qualidade de Vida
através do King Health Questionaire e três questões norteadoras que permitiram a livre contextualização
das idosas. A análise quantitativa revelou que uma média maior de 50% das idosas mostrou percepção
de sua
saúde ruim, efeitos negativos e limitantes nas atividades da vida diária e de autocuidado,
limitações físico-sociais, emocionais e no padrão de sono/energia. A análise qualitativa foi baseada na
análise de conteúdo de Bardin, emergindo cinco categorias dos discursos das idosas: A Doença de
Parkinson: o significado de suas vivências; Percepção e repercussão da
disfunção miccional na
qualidade de vida; Disfunção miccional: sentimentos relacionados à dependência para o autocuidado e
Qualidade de vida: estratégias e desafios frente às adversidades. A Doença de Parkinson e a disfunção
miccional demonstraram repercussões
psicossociais devastadoras, evidenciadas por condições de
fragilidade, dependência para o autocuidado e isolamento social impostos pela disfunção miccional. O
estudo demonstrou a importância da busca de novas alternativas para melhorar a qualidade de vida de
idosas com disfunção miccional ocasionada por Doença de Parkinson enfatizando a relevância das
ações de enfermagem para o autocuidado.
Palavras-chave: Autocuidado, Disfunção miccional, Enfermagem, Qualidade de vida.

Abstract: The impaired development of physical, mental, emotional, social and economic aspects
associated with the signs, symptoms and secondary complications of Parkinson's disease, especially
voiding dysfunction, interferes with the individual's level of disability and can negatively influence the life
quality. This study has as a objective of investigation the voiding self-care and quality of life of elderly
women with Parkinson's disease and bladder
dysfunction. It is a quantitative study with clipping
qualitative, exploratory and prospective, conducted from May to June of 2011, including 20 elderly
women aged above 60 years with voiding dysfunction caused by Parkinson's disease and after signing
the Statement of
Informed Consent. Data collection instruments were used for socio-demographic,
assessment of quality of life through the King Health Questionnaire and three guiding questions in order
to free the context of the elderly. The quantitative analysis revealed that an average greater than 50% of
the women showed awareness their bad health, negative and limiting activities of daily living and selfcare, physical limitations, social, emotional and pattern of sleep/energy. Qualitative analysis was based
on content analysis of Bardin, emerging discourses of the five categories elderly, Parkinson's disease;
The meaning of their experiences, perceptions and impact of voiding dysfunction on quality of life;
Voiding dysfunction; Feelings related to their dependence to self-care and quality of life; Strategies and
challenges in the face of adversity. Parkinson's Disease and voiding dysfunction showed devastating
psychosocial effects, as evidenced by conditions of frailty, dependence for self-care and social isolation
imposed by voiding dysfunction. The study demonstrated the importance of finding new alternatives to
improve the quality of life of elderly women with voiding dysfunction caused by disease Parkinson's
emphasis on the importance of nursing actions for self-care.
Key words: Nursing, Life Quality, Voiding dysfunction, Self Care.
Notas Gerais: Registro Online
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SANTOS, Handerson Silva. Avaliação da rede de unidades básicas de saúde com foco na
integralidade. 2012 . p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Melo, Cristina Maria Meira de
Resumo: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, quantitativa, tipo estudo de linha de base. O objetivo foi
avaliar a rede de unidades básicas de saúde com foco no princípio da Integralidade. As três dimensões
da Integralidade adotadas para a construção dos indicadores de avaliação da rede foram: políticas
específicas da Atenção Básica; organização dos serviços e das práticas; e práticas profissionais. A
amostra foi composta por 531 usuários dos serviços, 78 profissionais de saúde e 14 gestores de
unidades básicas de saúde, distribuídos em 15 unidades de saúde nos 12 distritos sanitários do
município de Salvador, Bahia. O perfil dos usuários foi caracterizado por uma maioria de mulheres (87%),
afro-descendentes (86%), na faixa etária de 48 anos e mais de idade (25%), com ensino médio completo
(39%). O principal motivo de procura pela unidade de saúde da família foi a proximidade com a
residência. Os resultados apontaram para uma distância entre a rede de unidades básicas de saúde e o
princípio da Integralidade. A dimensão das políticas específicas da atenção básica apresentou os piores
resultados, indicando baixa participação da comunidade nas decisões em saúde e falta e elaboração de
projetos específicos baseados nas necessidades da população. Na dimensão da organização dos
serviços e das práticas, o indicador que chamou atenção revelou a falta de planejamento e
monitoramento pelas equipes e gestores. Além disso, o indicador de vínculo profissional revelou vínculos
estáveis para a quase totalidade dos profissionais, porém com baixa motivação para o trabalho. A
dimensão que apresentou melhores resultados foi a das práticas profissionais, principalmente no que se
refere à identidade dos profissionais com o trabalho que desempenham. A pesquisa revelou a fragilidade
da Atenção Básica no município, principalmente em relação ao contexto político e das condições de
trabalho. Ainda diante deste contexto, as práticas profissionais fizeram diferença, sendo um possível
espaço para o início das mudanças necessárias na Atenção de Salvador, dependendo de investimentos
por parte dos gestores.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Atencao primaria da saude, Sistema único de saúde.

Abstract: It is an evaluative study, quantitative study type baseline. The objective was to evaluate the
network of primary health care with a focus on the principle of integrality. The three dimensions of
Wholeness that were the basis for the construction of indicators and evaluation of the network were:
specific policies of Primary Care; organization of services and practices, and professional practices. The
sample consisted of 531 service users, health professionals and 78 managers, 14 basic health units,
distributed in 15
health facilities in 12 health districts of the municipality. The profile of users was
characterized by a majority of women (87%), african descent (86%), aged 48 years and older (25%), with
complete medical education (39%). The main reason for seeking the unity of family health was the
proximity to the residence. The results pointed to a distance between the network of basic health units
and the principle of integrality. The size of the specific policies of primary health care showed the worst
results, indicating low community participation in health decisions and lack of specific projects and
development based on population needs. In the dimension of the organization of services and practices,
the indicator showed that drew attention to lack of planning and monitoring teams and managers, in
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addition, the employment status indicator revealed stable links to nearly all of the professionals, but with
low motivation to the work. The dimension that showed the best results was the professional practice,
especially with regard to the identity of professionals with the work they perform. The survey revealed
the fragility of Primary Care in the city, especially in relation to the political and working conditions. Even
within this context, the professional practices made a difference, with a possible space for the start of
necessary changes in the care of Salvador, depending on investments by managers.
Key words: Health Evaluation, Primary Health Care, Single Health System.
Acesso remoto ao texto integral:
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Orientador: Fagundes, Norma Carapiá
Resumo: Desde 2004, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem sendo implantada no município de
Salvador com a expectativa de imprimir uma nova dinâmica na organização do sistema de serviços de
saúde baseados em princípios de acessibilidade, longitudinalidade e integralidade nos cuidados
prestados pela equipe de saúde. Entretanto, ainda que seja um dos municípios pioneiros na implantação
da Reforma Sanitária no Brasil ao aderir ao Sistema Descentralizado e Unificado de Saúde (SUDS) em
1987, incorporando como estratégia de organização dos serviços a implantação dos Distritos Sanitários
(DS), Salvador apresenta grandes desigualdades internas na organização do sistema de serviços de
saúde, conforme estudos realizados que apontam as fragilidades do sistema de saúde local, sobretudo
no que se refere ao princípio da integralidade. Assim, este estudo teve como objetivo descrever por que a
organização dos serviços de saúde na ESF do município de Salvador se distancia do princípio da
integralidade. A pesquisa foi de campo, ouviu sujeitos envolvidos com a gestão dos serviços de saúde
do município. Para a coleta de dados, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas; a análise de conteúdo
possibilitou a categorização do conjunto de núcleos de significados. Os resultados apontaram que, no
contexto municipal, os processos de construção do SUS e suas políticas são marcados por
descontinuidade, acertos e desacertos em relação às suas diretrizes. Chama atenção a grande
heterogeneidade dos elementos político-administrativos que se constituem como correlação de forças
em torno da organização dos serviços básicos de saúde na ESF, polarizando-se em componentes
como: prioridade da gestão
em torno da estratégia, descontinuidade político-administrativa e
pulverização da estratégia no município. Soma-se a isso a existência de uma rede de serviços de saúde
desarticulada e mal distribuída, fragilidades na cultura de planejamento como instrumento orientador na
organização de serviços básicos de saúde e precarização dos vínculos e das condições de trabalho,
cujas interrupções refletem na qualidade dos serviços prestados à população. Conclui-se que a
organização dos serviços de saúde do município de Salvador envolve elementos contraditórios e
conflituosos em todos os âmbitos da dimensão político-administrativa. Tal situação gera
descontinuidades, fragmentações que em muito explicam o porquê do distanciamento da organização
dos serviços do princípio da integralidade. As estruturas existentes e os mecanismos utilizados pela
gestão municipal não têm contribuído para efetivar a integralidade na atenção. A organização dos
serviços de saúde na atenção básica, em especial na ESF, continua distante da imagem-objetivo de um
sistema de saúde que incorpore o princípio da integralidade como um dos seus eixos estruturantes,
apontado que, essa dimensão, constitui-se num dos grandes desafios do SUS.
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Palavras-chave: Saúde da família, Saúde pública, Integralidade.

Abstract: Since 2004, the Family Health Strategy (FHS) has been implemented in the city of Salvador
with the expectation of a new dynamic in the organization of health services system based on principles
of accessibility, and completeness longitudinality the care provided by staff Health. However, despite
being one of the pioneer cities in the implementation of health reform in Brazil to join the Decentralized
System and Unified Health System (SUDS) in 1987, incorporating as a strategy for organizing services
for implementation of health districts (DS) has great internal inequalities organize the system of health
services, as studies indicate that the weaknesses of the local health system, particularly with regard to
the principle of comprehensiveness. Thus, the study aimed to describe why the organization of health
services in the city of Salvador ESF is far from the principle of comprehensiveness. The field survey
was heard subjects involved in the management of health services in the city. For data collection, we
used semi-structured interviews, content analysis allowed the categorization of all the units of meaning.
The results showed that, in the municipal context, the construction processes of the NHS and its policies
are marked by discontinuity, rights and wrongs in relation to their guidelines. Noteworthy is the great
heterogeneity of political and administrative elements which constitute the correlation of forces around
the organization of
basic health services in the ESF, polarizes in components such as: priority
management strategy around the discontinuity political-administrative and spraying of the strategy in the
municipality. Added to this the existence of a network of health services disjointed and poorly distributed,
weaknesses in the culture of planning as a guiding tool in the organization of basic health services and
failing links and working conditions, which reflect the quality interrupts services rendered to population. It
is concluded that the organization of health services in the city of Salvador involves contradictory and
conflicting elements in all spheres
of political and administrative dimension. This situation creates
discontinuities, fragmentations that much explain why the distance from the organization of the principle
of comprehensive services. Existing structures and mechanisms used by the municipal administration
has not contributed to effect the integral attention. The organization of health services in primary care, in
particular the ESF, remains distant image-goal of a health system that incorporates the principle of
comprehensiveness as one of its structural axes, pointed out that this dimension, but it is a of the great
challenges of the SUS.
Key-words: Family Health Strategy, Organization of health services, Completeness.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Resumo: Trata-se de uma investigação fundamentada na Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz,
cujo objeto de estudo foi a ação assistencial do enfermeiro na Clínica da
Família. O objetivo foi
compreender o significado da ação assistencial do enfermeiro no cuidado ao usuário na Clínica da
Família. Pesquisa qualitativa, tendo como cenário uma Clínica da Família situada na Cap 2.1 na zona
sul do município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram dez enfermeiros que atuavam nessa Clínica da
Família, na ocasião da
entrevista. O estudo teve aprovação do Comi tê de Ética da Escola de
Enfermagem Anna
Nery – UFRJ sob o nº 100/2011 em concordância com os critérios éticos
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme a Resolução 196/96. Após a identificação
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dos motivos para, foi possível apreender as seguintes categorias: atender à necessidade do usuário e
resolver problemas; estabelecer uma relação social para promover a saúde do usuário e de sua família,
possibilitando desvelar a intencionalidade do enfermeiro que atua nesse cenário e assim apreender o
típico da ação assistencial do mesmo. Assim o típico da ação intencional do enfermeiro que realiza a
prática assistencial na Clínica da Família se caracteriza pela expectativa de atender à necessidade do
usuário para resolver os problemas de saúde encontrados e pelo desejo de poder estabelecer uma
relação social com este e sua família, com o intuito de realizar ações de promoção da saúde. Ressaltase que a discussão acerca do significado da ação assistencial, por meio da compreensão do vivido e
das motivações do profissional, constitui em uma ferramenta para a possível modificação da conduta do
mesmo no cenário da Clínica da Família em atenção ao modelo da Estratégia Saúde da Família.
Palavras-chave: Enfermagem, Programa saúde da família, Filosofia em saúde.

Abstract: It is based on research Sociological Phenomenology of Alfred Schutz, whose object of study
was the action of the attending nurse at the Family Clinic. Aiming to: understand the significance of the
action of the attending nurse to care for the user in the Family Clinic. Qualitative research as a backdrop
a Clinic located at the Family Cap 2.1 on the South Zone of Rio de Janeiro. The subjects were ten
nurses working in this Family Clinic, at the time of the interview. The study was approved by the Ethics
Committee of the School of Nursing Anna Nery - UFRJ under No. 100/2011 in accordance with the
ethical standards established by the National Health Council, in accordance with Resolution 196/96. After
identifying the reasons-it was possible to apprehend the following categories: Attending the user's needs
and solve problems and establish a social relationship to promote the health of the user and of his family,
allowing unveil
the intentionality of nurses who work in this scenario and thus the typical action
apprehend care of it. So typical of intentional action of the nurse performing the healthcare practice at the
Family Clinic is characterized by the expectation of meeting the user's need to solve the problems
encountered and the desire to be able to establish a social relationship with his family and this, in order
to take actions to promote heal th. It is emphasized that the discussion about the meaning of the action
assistance, through understanding of the lived and the motivations of professional, constitutes a tool for
possible modification of behavior in the same scenario Family Clinic in mind the model of Strategy Family
Health.
Keywords: Family Health Program, Health philosophy, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18095
MORAES, Mariane Santana. A violência interpessoal de gênero relacionada ao uso ou abuso de
bebidas alcoólicas: Contribuições para a Enfermagem. 2012 . p. 108. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde Coletiva
Orientador: Donato, Marilurde
Resumo: A pesquisa teve como objeto de estudo o contexto da violência interpessoal de gênero
decorrente do uso ou abuso de álcool pela pessoa que sofreu a agressão e/ou pelo agressor, que
resultou em atendimento no Setor de Emergência de um Hospital Público do Município do Rio de Janeiro.
Objetivos: Descrever o contexto da violência interpessoal de gênero decorrente do uso ou abuso de
bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo seu agressor que resultou em atendimento;
Analisar este contexto com base nos discursos de quem sofreu à violência interpessoal de gênero e/ou
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de seu agressor, decorrente do uso ou abuso de bebidas alcoólicas; Discutir as possibilidades e
limitações de intervenção da equipe de enfermagem do Setor de Emergência de um Hospital Público em
relação à assistência, nos casos de violência interpessoal de gênero decorrente do uso ou abuso de
bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo agressor. Metodologia: estudo descritivo com
abordagem qualitativa. A análise do discurso, à luz do pensamento de Orlandi (2010), foi relevante para a
apreensão do contexto em que os fatos violentos ocorreram. O cenário foi o Setor de Emergência de um
hospital público municipal do Rio de Janeiro. A coleta de dados teve início após autorização do Comitê de
Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro, sob
o número 109A/2011. Foram dez sujeitos do estudo, sendo oito mulheres e dois homens, na faixa etária
entre 20 e 48 anos. O consumo de bebidas alcoólicas ou sinais de embriaguez foi confirmado no
agressor em sete casos; na vítima, em um caso, e por ambos, em dois. Técnicas para coleta dos dados:
entrevista semiestruturada e observação participante. Resultados: a violência perpassa por humilhações,
agressões verbais e físicas; a mulher é a mais cometida; as principais motivações são desequilíbrios nas
relações de gênero estabelecidas, consumo prévio de álcool e ciúme patológico. Considerações finais: As
internações por violência de gênero confirmam a gravidade das agressões contra a mulher, em alguns
casos chegando a óbito, o que representa o último grau de uma escala deste tipo de violência. Os
homens, embora com menos frequência, também estão sujeitos a violência interpessoal de gênero.
Quando associada ao consumo alcoólico, este se apresenta como fator desencadeante para a
perpetração e potencialização de atos violentos, tornando-se um problema de saúde pública cujo controle
ou solução requer dos gestores públicos mais ações eficazes de prevenção e educação da população,
visando proteger as pessoas vulneráveis.
Palavras-chave: Enfermagem, Violência contra a mulher, Bebidas alcoólicas, Serviços médicos de
emergência.

Abstract: The research had as its object of study the context of interpersonal gender violence resulting
from the use or abuse of alcohol by the person who suffered the assault and/or the offender, which
resulted in attendance at the Emergency Unit of a public hospital in Rio de Janeiro, and the following
objectives: Describe the context of interpersonal gender violence resulting from the use or abuse of
alcohol by the person who experienced and / or his assailant that resulted in attendance; analyze this
context based on the speeches of those who suffered interpersonal gender
violence and / or her
attacker, resulting from the use or abuse of alcohol; Discuss the
possibilities and limitations of
intervention of the nursing staff of the Emergency
Department of a public hospital in relation to
assistance in cases of interpersonal violence gender arising from use or abuse alcoholic beverages by a
person who lived and / or the aggressor. Methodology: Descriptive study with qualitative approach.
Discourse analysis in the light of thought Orlandi (2010), was relevant to understanding the context in
which the violent events occurred. The scene was the Emergency Department of a public hospital in Rio
de Janeiro city. Data collection started after approval of the Ethics Committee of the Municipal Health
and Civil Defense in the city of Rio de Janeiro, under number 109A/2011. Here were ten subjects in the
study, eight women and two men, aged between 20 and 48 years.
The consumption of alcoholic
beverages or signs of intoxication was confirmed in seven cases the aggressor; the victim, in one case,
and both in two. Techniques for data collection: semi-structured interviews and participant observation.
Results: violence permeates humiliation, verbal and physical aggression, the woman is the most
committed, the main motivations are imbalances in gender relations established, prior consumption of
alcohol and pathological jealousy. Conclusion:
Hospitalizations due to gender violence confirm the
seriousness of assaults against women, reaching in some cases died, which represents the ultimate
degree of a scale of such violence. The men, though less often, are also subject to gender interpersonal
violence. When combined with alcohol consumption, it presents itself
as a triggering factor for the
perpetration of violent acts and potentiation, becoming a public health problem whose management
requires control or solution of public actions effective prevention and public education, to protect the
vulnerable people.
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Key words: Nursing, Violence against Women, Alcoholic Beverages, Emergency Medical Services.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18096
VERONESI, Camila Lucchese. Experiências vivenciadas por primíparas em relação à assistência
prestada no trabalho de parto e parto. 2012 . P. 136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Santos, Nivaldo dos
Resumo: O avanço do tratamento para as puérperas primíparas na saúde pública está diretamente
relacionado com a forma de acolhimento e o processo de humanização, que vem sendo apregoado pelo
Ministério da Saúde e o SUS ? Sistema Único de Saúde há mais de três décadas. Assim, ao desenvolver
este estudo o objetivo geral foi conhecer a assistência ao trabalho de parto e parto vivenciada por
primíparas em relação aos cuidados prestados pela equipe de saúde. Para o alcance do objetivo foi
realizada uma pesquisa do tipo exploratória descritiva com abordagem qualitativa. O público alvo da
pesquisa foi composto por um grupo de 11 (onze) puérperas primíparas residentes no Município de
Fernandópolis - São Paulo, que concordaram em participar como sujeitos da pesquisa. Como instrumento
de coleta de dados foi utilizado um roteiro de pesquisa documental, roteiro de entrevista e diário de
campo, além de um gravador digital de voz para a gravação das entrevistadas, sendo que a análise dos
dados empíricos foi norteada pela análise de conteúdo temático. Após a coleta e análise dos dados
emergiram três categorias: ser cuidada; ?des?cuidadas, ?des?umanização e experiência do primeiro
parto. Com os dados coletados foi observado que as primíparas que formaram o grupo de sujeitos da
pesquisa, sentiram-se em diversos momentos subjugadas a sua condição de inferioridade imposta pelo
gênero, foi tratado o poder médico como um instrumento de coerção para com as pacientes, com formas
de violência física, psicológica e moral no trabalho de parto e parto. Observou-se ainda que as estagiárias
do curso de Enfermagem demonstraram maior carinho e respeito pelas gestantes, tratando-as com
carinho no pré-natal, no trabalho de parto e parto. Considerou-se ainda, que as primíparas não são
orientadas pelos médicos ou enfermeiros para o seu importante papel no momento do nascimento, que é
a fazer força para expelir o feto, bem como, não são preparadas para sentir dor e reconhecer o momento
de início do trabalho de parto. Por fim, a consideração final é que não existe comunicação entre os
médicos e enfermeiros e as pacientes o que torna o trabalho de parto e parto mais difícil, sendo
importante que haja um processo de humanização e acolhimento destas primíparas, para que este
importante momento de suas vidas não seja envolto pelo medo e a solidão.
Palavras-chave: Acolhimento, Atenção à saúde, Parto humanizado, Trabalho de parto.

Abstract: The breakthrough treatment for postpartum primiparous public health is directly related to the
way the host and the process of humanization, which has been proclaimed by the Ministry of Health and
the NHS? Health System for more than three decades. Thus, in developing this study, the overall
objective was to know the support during labor and childbirth experienced by primiparous in relation to
care provided by the health team. To reach the goal of the research was carried out an exploratory
descriptive qualitative approach. The target of this research was composed of a group of eleven (11)
postpartum primiparas residing in the city of Fernandópolis - São Paulo, who agreed to participate as
research subjects. As an instrument for data collection was used a script of documentary research,
Interview and field diary, plus a digital voice recorder for recording of the respondents, and the empirical
data analysis was guided by the thematic content analysis. After collecting and analyzing the data, three
categories emerged: be careful;? Des? Cared,? Des? Umanização and experience at first birth. With the
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data collected was observed that primiparous who formed the group of research subjects felt at various
times subjugated their inferior status imposed by gender, medical power was treated as an instrument of
coercion towards patients with forms of physical, psychological and moral in labor and delivery. It was also
observed that the trainees of the Nursing course showed more affection and respect for pregnant women,
treating them with care in pre-natal, labor and delivery. It was also considered that the gilts are not guided
by doctors or nurses for their important role at birth, which is pushing to expel the fetus, as well, are not
prepared to feel pain and recognizing when to start of labor. Finally, the final consideration is that there is
no communication between doctors and nurses and patients making labor and delivery more difficult, it is
important that there is a process of humanization and host these gilts, for this important moment of their
lives is not shrouded by fear and loneliness.
Key words: Humanized birth, Reception, Labor and Delivery, Health care.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Camila%20Lucchese%20Veronesi.pdf
Nº de Classificação: 18097
MATTOS, Diego Vieira de. O enfermeiro obstetra no parto domiciliar planejado. 2012 . p. 92.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Vandenberghe, Luc
Resumo: O Brasil, nos últimos anos, apresenta mudanças no cenário da assistência ao
parto e
nascimento, o parto domiciliar planejado é o resgate ao modelo histórico de parturição, compatível com
a evolução social e exigências da mulher moderna. Hoje, a atenção da assistência obstétrica considera
valores que vão além dos aspectos científicos e tecnológicos, e, sustenta como qualidade as práticas
menos intervencionistas e invasivas e, o ambiente domiciliar como local propício, seguro e viável para
o parto. O parto domiciliar planejado ocorre de forma intencional e programada pela mãe, juntamente
com os profissionais responsáveis pela assistência desde pré-natal, prevenindo, assim, os fatores de
risco. Permite,
ainda, maior controle do ambiente, por parte da parturiente, familiares e demais
profissionais envolvidos no evento do parto. Desde 1998, o Ministério da Saúde estabeleceu políticas e
estratégias com enfoque na qualificação de enfermeiros para atuarem na assistência ao parto vaginal.
Entretanto, o avanço desse movimento por enfermeiros depara com questões políticas que tornam um
desafio
a atuação dessa prática. Objetivo Geral: Analisar a vivência do enfermeiro
obstétra na
assistência ao parto domiciliar planejado no contexto social e
profissional. Objetivos Específicos:
Descrever os desafios e obstáculos na atuação do enfermeiro no parto domiciliar planejado. Refletir
sobre o contexto
social e profissional vivenciado pelo enfermeiro obstetra na assistência ao parto
domiciliar planejado. Metodologia: Este é um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório e
descritivo, tendo como abordagem metodológica a Teoria Fundamentada em Dados. A coleta de dados
se deu por entrevistas semiestruturada com 22 Enfermeiros Obstétras, nas cinco regiões do Brasil.
Resultados: Na análise dos resultados emergiram duas categorias temáticas: motivações e valores
pessoais na construção da qualidade; desafios e obstáculos à prática (Preconceito Cultural, Atitude
Profissional e Falta de Apoio Logístico). Considerações Finais: O parto domiciliar urbano está ampliando
o seu território de atuação no Brasil. Pode ser percebido que mesmo com políticas de saúde que dão
respaldo para este procedimento, o parto domiciliar planejado carece de resoluções específicas, de
forma que possa ser incluído no sistema público de saúde e possuir aceitação por parte dos convênios,
além de mudanças nas atitudes profissionais da categoria mais ampla e nos estereótipos culturais
veiculados nas mídias de massa. Do outro lado, são os valores e a convicção do profissional que
sustentam a construção da qualidade do seu trabalho e subsidiam as ferramentas para enfrentar e
superar os obstáculos e desafios.
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Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Humanização do parto e nascimento, Parto domiciliar.

Abstract: The picture of childbirth assistance in Brazil has been changing in recent years. Planned home
delivery represents the recovery of a historical model of giving birth
that is compatible with social
evolutions and the needs of modern women. Today, obstetric care takes values into account that go
beyond scientific and technical considerations. Less invasive and interventionist, practices are sustained.
The home environment is recognized as an adequate place for giving birth. Planned home delivery
occurs as intentionally programmed by the mother, together with the health care professionals who are
responsible for from prenatal care onward, avoiding risk-factors. This arrangement allows better control
of the environment by mother, family and professionals. Since 1998, the Health Ministry established
politics and strategies aiming to train nurses to provide care for vaginal delivery. Since then, the progress
of this movement among nurses meets with political
issues that challenge this practice. General
Objective: To understand the experience of the obstetric nurse in the care for planned home delivery in
its social and professional context. Specific Objectives: To describe the challenges and obstacles in
nursing assistance to planned home delivery. To reflect over the
social and professional context
experienced by the obstetric nurse in assistance to planned home delivery. Method: This is a qualitative,
explorative, descriptive study using a Grounded Theory analysis. Data were collected through
semistructured interviews with 22 obstetric nurses in the five geographic regions of Brazil. Results: Two
thematic categories emerged: Personal motivations and values in the construction of the quality of
delivered care; Challenges and
obstacles to practice (Cultural prejudice; Attitudes in the health
professions; and Lack of Logistical Support). Final Considerations: In Brazil, urban home delivery is
gaining space. But even with health politics that support this procedure, planned home delivery needs
specific resolutions that can give it its place in the public health system and be accepted by health
insurance companies, but also changes
in attitudes in the profession at large and in the cultural
stereotypes carried by mass-media. On the other hand it are the personal values and experiences of the
professional that sustain the construction of the quality of care and subsidize the strategies to cope with
and overcome the challenges and obstacles.
Key words: Home delivery, Humanization of delivery, Obstetric nursing.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1172

Nº de Classificação: 18098
SAMPAIO, Francisco Edison. Metais associados ao material particulado na região central da cidade
de Goiânia e os possíveis agravos à saúde da população. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Sociedade, Ambiente e Saúde
Orientador: Araújo, Eric Santos
Resumo: Todas as formas de poluição ambiental possuem potencial deletério à saude humana, à
fauna, à flora e ao meio ambiente de uma forma geral. A poluição do ar, que se traduz na presença de
substâncias diversas na atmosfera, alterando sua composição natural, tornando-a perigosa para todos
os seres vivos que dela dependem, tem merecido uma atenção crescente. A diversidade de poluentes e
a concentração destes na atmosfera é algo bem amplo e complexo. Por essa razão, e considerando
outros aspectos como o perfil toxicológico de poluentes e as principais fontes de emissão atmosférica,
vários países definem padrões da qualidade do ar para grupos específicos de poluentes. No Brasil,
existem padrões
para sete poluentes (CO, SO2, NO2, O3, PTS, PM10 e fumaça). Esse trabalho
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deteve-se na caracterização da concentração de PTS na atmosfera, especialmente a ocorrência de
metais associados à essas partículas e os possiveis agravos à saúde humana. Para cumprimento de tal
finalidade promoveu-se a coleta de material particulado na região central de Goiânia – GO, durante o
inverno, no ano de 2011. Os metais definidos para análises foram: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti, Pb
e Zn. A coleta de PTS foi realizada pelo método do Amostrador de Grande Volume (AGV) e a detecção
dos metais, com aplicação da espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado
(ICP
OES). Os resultados demonstraram uma concentração de PTS que em nenhum
momento
ultrapassou o padrão primário para este poluente, definido pela Resolução CONAMA 03/90, realidade
diferenciada quando observado o padrao estabelecido pelo Decreto 1.745/79 do Estado de Goiás, onde
por 6 vezes as concentrações de PTS posicionaram-se acima desse padrão. As concentrações médias
dos metais nas vinte e duas amostras do material particulado resultaram em valores considerados
baixos em relação a padrões propostos por entidades e instituições internacionais (EPA, ASTDR e
OMS) e, da mesma forma, quando comparadas a ocorrencia de metais em material particulado em
outras cidades do País. A exposição humana a metais, especialmente os considerados tóxicos, em
concentrações elevadas ou mesmo baixas, mas de forma prolongada pode
provocar sérias
consequencias à saúde, variando de simples reações alérgicas até doenças como cancer que pode
levar a morte. Pelos resultados gerados, pode-se concluir, em linhas gerais, que a qualidade do ar, na
regiao afetada pelo estudo, apresenta-se entre boa e regular e as concentrações de metais associados
âs PTS não oferceu ameaças significativas à saúde da população.
Palavras-chave: Material particulado, Metais, Partículas totais em suspensão, Poluição atmosférica,
Qualidade do ar, Saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Francisco%20Edison%20Samapaio%20%20atualizado.pdf

Nº de Classificação: 18099
VALADÃO, Juliane Zanovelli Domingues. Resgatando a história e rompendo preconceitos do parto
normal. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Jonas, Eline
Resumo: Durante a gestação e o momento do parto as mulheres devem ser orientadas
pelos
profissionais de saúde no sentido de apoiá-las e informá-las sobre os procedimentos a serem realizados
no parto normal resgatando assim seu papel ativo no processo parturitivo. O Ministério da Saúde
estabeleceu recomendações para melhoria da assistência ao parto normal, implantando o Programa
de Humanização do Pré-Natal ao Nascimento e a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal na
tentativa de consolidar a humanização na parturição, diminuir a medicalização excessiva, o tempo de
hospitalização do parto e as taxas de mortalidade materna e neonatal. A pesquisa tem como objetivo:
Identificar as ações que foram implementadas pelo poder Público nas maternidades Augusta Gomes
Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio Verde/GO referentes às Campanhas para a realização do
Parto Humanizado indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma comparação entre os anos de
2000 e 2010. Tratou-se de um estudo comparativo/quantitativo, realizado junto a 341 mulheres que
tiveram partos normais e cesáreos em 2000 e 2010 selecionadas por meio de prontuários médicos com
a devida autorização dos Gestores das maternidades definidas para a pesquisa. Também participaram
DA PESQUISA 46 profissionais médicos/equipe de enfermagem que atuam no PAISM (Programa de
Atenção Integral a Saúde da Mulher) e gestores de 04 Unidades de Saúde selecionadas. Os dados
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obtidos foram organizados e apresentados em gráficos, quadros e tabelas cuja interpretação revelou os
seguintes resultados- na instituição pública em relação a 2000 e em 2010 a predominância de parto
normal. Os partos cesáreos foram realizados em mulheres com idade entre 25 a 34 anos (76%) e o
parto normal foram 59% na mesma faixa etária. Em relação à assistência recebida pelas mulheres nas
maternidades foi considerada boa com 49% na pública e 51% na particular. Os
dados também
revelaram que as mulheres aceitam o parto normal nas duas instituições com 100%, porém não o
realizam devido à falta de atenção dos profissionais e a dor. Conclui-se que a maternidade pública
realiza mais o parto normal do que cesáreo mesmo com debilidade na atenção e que a privada não
está se adequando conforme as Políticas Públicas faltando
promover a devida capacitação dos
profissionais de saúde.
Palavras-chave: Assistência à saúde, Parto Cesáreo, Parto normal, Políticas Públicas de Humanização
do Parto Normal.

Abstract: During pregnancy and at the moment of birth women should be oriented by
health
professionals in order to support and inform them about the procedures to be carried out in the normal
delivery recovering this way her active role in the birth process. The Health Department established
recommendations to improve
the support to the normal delivery, introducing the Program of
Humanization from Prenatal to Birth and the National Policy of Obstetric and Neonatal Attention with the
attempt of consolidating the humanization in the birth process, decreasing the excessive medicalisation,
hospitalization time due to the birth and the mortality and neonatal rates. The research is aimed at
identifying the actions that were implemented by the public power in the maternities Augusta Gomes
Bastos (public) and Modelo (Private) in Rio Verde / GO referring to the campaigns for the carrying out of
humanized delivery indicated by the Health Department making a comparison between the years of 2000
and 2010. It was
a comparative / quantitative study, carried out with 341 women that had normal
deliveries and caesarean sections in 2000 and 2010 selected through medical records with appropriate
authorization of the managers of the definite maternities for the research. Also took part of the research
46 doctors and nursing teams that work with PAISM (Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher
- Program of Full Attention to Women Health) and managers of 04 selected Health Units. The data were
organized and presented in graphics, charts and tables and the interpretation showed the following
results - the predominance of normal delivery in the public institution related to 2000 and 2010. The
caesarean sections were carried out in women at the age between 25 and 34 years old (76%) and the
normal delivery was 59% in the same age group. Related to the assistance received by the women in the
maternities it was considered good with 49% in the public and 51% in the private one. The data also
showed that the women accept the normal delivery in the two institutions with 100%, however do not
carry it out due to lack of attention of the professionals and the pain. It is concluded that the public
maternity carries out more normal delivery than caesarean sections despite weakness in the attention
and that the private one is not adapting to the Public Policy and do not promote suitable capacity to the
health professionals.
Key words: Normal Delivery, Caesarean Section, Health Assistance, Public Policy of Humanization of the
Normal Delivery.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1169

Nº de Classificação: 18100
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RAMOS, Lila de Fátima de Carvalho. A assistência ao estudante nas IFES em contexto brasileiro: o
programa Saudavelmente da Procom-UFG. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Serviços Sociais) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Saúde mental
Linha de Pesquisa: Teoria Social e Serviço Social
Orientador: Pereira, Liliana Patrícia Lemus Sepúlveda
Resumo: Nesta dissertação estudamos e analisamos a Assistência Estudantil nas instituições de ensino
superior públicas federais brasileiras (Ifes) numa sociedade inserida na racionalidade capitalista. Esta
análise se realizou com pesquisa documental e bibliográfica na qual se analisou como as políticas
educacionais têm tratado os programas de assistência estudantil na área da saúde mental dos discentes
vinculados às Ifes. Para tanto, apresenta-se de forma descritiva um modelo de Programa de Saúde
Mental, o da Universidade Federal de Goiás, Programa
Saudavelmente, com ações de atenção,
prevenção e tratamento de agravos à saúde mental dos discentes da UFG. Os resultados da pesquisa
documental sobre o programa Saudavelmente foram os seguintes: em cinco anos atenderam-se 739
discentes, dos quais 62,7% são mulheres, 37,3% são homens, 82,7% são solteiros, 12,3% são casados,
86,7% são graduandos, 10,7% mestrandos, 2,7% doutorandos, 81,3% vieram de escolas públicas,
18,7% de escolas privadas, 30,2% apresentaram
transtorno de ansiedade, 27% apresentaram
depressão e 12% queixou-se de
transtorno psicossocial, confirmando assim, a pesquisa da
Andifes/Fonaprace (2010) sobre o perfil dos discentes das Ifes.
Palavras-chave: Assistência Estudantil, Saúde mental, Programa Saudavelmente.

Abstract: In this dissertation we studied, we analyzed the Student Attendance in the public higher
education institutions federate Brazilian (Ifes) in a society inserted in the
capitalist rationality. This
analysis took place with documental and bibliographical
research in which it was analyzed as the
education politics have treaty the Programs of Student attendance in the area of the mental health of the
students linked Ifes. For so much, it presents in a descriptive way a model of Program of Mental health,
the one of the Federal University of Goiás, Programs Soundly, with actions of attention, prevention and
treatment of offences á mental health of the students of UFG. The results of the documental research on
the program Soundly were the following: in five years 739 students was assisted, which 62,7% are
women, 37,3% are men, 82,7% are single, 12,3% are married, 86,7% are graduation, 10,7% masters,
2,7% doctors, 81,3% came from public schools, 18,7% of deprived schools, 30,2% presented anxiety
upset, 27% presented depression and 12% complained of upset psychosocial, confirming like this, the
research of Andifes/Fonaprace (2010) on the profile of the students of Ifes.
Key words: Student Attendance, Mental health, Programs Soundly.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
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ao
texto
integral:
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%20-%20O%20Programa%20Saudavelmen.pdf
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ALVES, Lílian Lúcia. Condições ambientais, familiares e sociais de crianças atendidas no Centro de
Atenção Psicossocial Infantil de uma capital do Centro-Oeste. 2012 . p. 83. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
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Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Vandenberghe, Luc
Resumo: Foi realizado um estudo qualitativo com o objetivo de entender as condições ambientais,
familiares e sociais das crianças atendidas no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI) de uma
capital do Centro-Oeste. Participaram do estudo 12 profissionais de saúde do CAPSI, 11 cuidadoras e
12 crianças, sendo que duas crianças são referentes à mesma cuidadora. Para coleta de dados foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas, que foram
gravadas e transcritas para efeito de análise.
Também foram realizadas visitas no domicílio e na escola da criança, para confecção de notas de
campo. A abordagem para análise dos dados foi a Grouded Theory ou Teoria Fundamentada nos
Dados. Consiste em um método indutivo e sistemático de análise que produz um modelo teórico com o
objetivo de explicar uma
realidade vivenciada. A teoria emergente dos dados sugere que os
microssistemas e os mesosistemas dos quais as crianças participam, revelam interferências negativas e
positivas para o desenvolvimento das mesmas. Nesse cenário, foram construídas seguintes categorias
a saber: fatores psicossociais, fatores financeiros e fatores ambientais relacionados aos desafios do
desenvolvimento infantil e os mesmos fatores, porém relacionados aos recursos do desenvolvimento
infantil. Subcategorias sobre os desafios foram: a dinâmica familiar desorganizada, as limitações sociais,
a baixa renda da família e o ambiente escolar despreparado para receber a criança. Subcategorias
sobre os recursos foram: a supervisão contínua de uma cuidadora na vida da criança, a presença do
brincar e dos amigos no
cotidiano da criança, o contexto sócio-político benigno junto ao
comprometimento dos
profissionais e o ambiente organizado do CAPSI. O modelo pode ajudar
profissionais e gestores a situar e acolher melhor as necessidades das crianças assistidas e ampliar as
ações no setor da saúde e da educação, objetivando ações que favoreçam a ampliação dos fatores de
proteção e de promoção de resiliência em crianças provindas de famílias economicamente
desfavorecidas.
Palavras-chave: Cuidados à saúde mental, Desenvolvimento infantil, Famílias desfavorecidas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Lilian%20L%C3%BAcia%20Alves.pdf

Nº de Classificação: 18102
MARTINS, Solange Maria Seixas. Acolhimento com avaliação e classificação de risco em um
serviço de urgência hospitalar. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Sociedade, Ambiente e Saúde
Orientador: Vila, Vanessa da Silva Carvalho
Resumo: A crescente demanda e a insuficiente estruturação da rede de atenção às urgências
hospitalares têm contribuído para a sobrecarga destes serviços, transformando-os em uma das áreas
mais problemática do sistema de saúde brasileiro. Entre as diretrizes propostas pelas políticas públicas
brasileiras para solução desta problemática destaca-se o Acolhimento com Avaliação e Classificação de
Risco. Neste contexto, optou-se por desenvolver um estudo de caso qualitativo com o objetivo de
descrever a perspectiva de usuários e enfermeiros sobre o Acolhimento com Avaliação e Classificação
de Risco em um serviço de urgência e emergência hospitalar em Goiânia, Goiás. Participaram 19
enfermeiros e 21 usuários. Os dados foram coletados de novembro de 2010 a abril de 2011, por meio
de observação direta e entrevistas semi-estruturadas. A partir da análise e interpretação dos dados,
constatou-se que os sentidos atribuídos pelos participantes para a implementação do acolhimento com
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avaliação e classificação de risco relacionaram-se à transformação do modelo assistencial e aos limites
e desafios para o serviço de urgência. Os participantes mencionaram que antes da implantação deste
protocolo, o serviço de urgência e emergência hospitalar era caracterizado por longas filas de espera,
superlotação, desorganização do fluxo de atendimento, pessoas que morriam na fila. A demora no
atendimento, a baixa resolutividade, a falta de atendimento condizente às necessidades dos usuários e
a sobrecarga de trabalho foram mencionados como fatores geradores de frustração não apenas para os
usuários, mas também para os enfermeiros. As mudanças foram percebidas de
modo positivo e
estiveram relacionadas à organização do serviço, ao tipo de atendimento, à eficiência da equipe e,
conseqüentemente, à melhor atenção ao
usuário. Os limites e desafios para implementação do
protocolo referem-se à promoção do efetivo acolhimento que envolve tempo, maior disponibilidade para
ver, ouvir e informar o usuário. Os enfermeiros destacaram a necessidade do processo de educação
continuada para o aprimoramento de competências e habilidades técnicas (avaliação com classificação
de risco) e humanas (acolhimento) para
cuidar. Entre as dificuldades mencionaram a falta de
resolutividade do serviço de
urgência pré-hospitalar fixo (atenção básica), o que prejudica o
encaminhamento resolutivo para a rede básica de urgência (contra-referência). Os resultados sugerem
que o protocolo trouxe organização e definição do acesso ao serviço por nível de prioridade. No entanto,
ainda são muitos os desafios para o acolhimento e a humanização do cuidar de pessoas que requerem
atendimento de urgência no âmbito hospitalar e pré-hospitalar.
Palavras-chave: Acolhimento, Humanização da assistência, Serviço hospitalar de emergência, Triagem.

Abstract: The growing demand and insufficiently structured health care network for emergency hospital
care has contributed to the overload of these services, making them one of the most problematic areas in
the Brazilian health system. A caring and welcoming triage protocol in the hospital emergency room,
stands out among the guidelines proposed in Brazilian public policies to address this issue. In this
context, we developed a qualitative case study aiming to describe the perception of patients and nurses
concerning to the triage of patients in the emergency room service in Goiânia, GO, Brazil. A total of 19
nurses and 21 patients participated in the study. Data were collected from November 2010 to April 2011
through participant observation and semi-structured interviews. The analysis and interpretation of data
revealed that the meanings held by the participants concerning to the implementation of a caring and
welcoming triage protocol were related to the transformation of the care model and to the limitations and
challenges faced in emergency care services. The participants mentioned that before this protocol was
implemented, the emergency service was characterized by long wait lines, overcrowding, disorganized
service flow, and deaths during waiting in lines. The delayed service, its poor problem-solving capacity,
lack of consistency with patient needs, and the presence of work overload were identified as factors that
created frustrations not only to the service users but also to the health professionals. Changes were
positively evaluated and were related to the service?s
organization, priority treatment, the staff?s
efficiency and, consequently, improved quality of care. The limitations and challenges of this protocol
implementation are related to promote a caring and welcoming reception in a more respectful way at the
emergency room, which involves time, and a greater availability to see, listen, and inform users. The
nurses noted the need for continuing education to improve technical competencies (triage protocol) and
human skills (welcoming) to care.
Among the difficulties mentioned were the lack of capability to
problem-solving in ambulatory emergency care, which is hard for the professional during the triage
protocol to refer the patient to this service. The outcomes suggested that the protocol enabled the
organization and definition of access to the service according to levels of priority. There are, however,
many challenges to implementing a welcoming and humanized care provided to people who require
emergency care in the hospital and pre-hospital environments.
Key words: User Embracement, Humanization of Assistance, Emergency Service, Hospital, Triage.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Solange%20Maria%20Seixas%20Martins.pdf
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ARAÚJO, Thânia Maria Claudino de Oliveira. Perfil nosológico e sociodemográfico das crianças de
0-12 anos assistidas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás no período de
janeiro de 2007 a janeiro de 2010. 2012 . p. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências
ambientais e Saúde) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Pfrimer, Irmtraut Araci Hoffmann
Resumo: A atenção à saúde infantil é uma prioridade mundial, uma vez que a infância é um período
único de desenvolvimento das potencialidades humanas. Vários fatores podem estar associados à
saúde da criança. O objetivo do estudo foi descrever o
perfil nosológico e sociodemográfico das
crianças de 0-12 anos assistidas no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás, no
período de três anos (janeiro de 2007 a janeiro de 2010). Trata-se de um estudo descritivo transversal.
Foram analisados 501 prontuários de crianças de 0-12 anos, colhendo-se informações sobre o sexo,
idade e procedência da criança, o diagnóstico no momento do último comparecimento no HC, o número
de comparecimentos, o tipo de atendimento, além de dados sobre escolaridade, situação funcional e
renda familiar dos pais e/ou responsáveis. Foram realizadas
análises estatísticas descritivas. Os
resultados revelaram o predomínio de crianças do sexo masculino, idade entre zero a cinco anos,
residentes na cidade de Goiânia e região metropolitana. Essa população de crianças estudada estava
inserida em famílias de baixo poder aquisitivo e a maioria dos pais das crianças eram trabalhadores
autônomos e a maioria das mães se encontravam desempregadas. Os pais e as mães tinham baixa
escolaridade, porém havia significativamente um maior número de mães com a mesma escolaridade do
que a dos pais; enquanto 27,5% dos pais tinham ensino médio (completo ou incompleto), 41,0% das
mães tinham esse nível de escolaridade. Os diagnósticos que ocorreram com maior frequência foram os
das doenças do aparelho respiratório e dessas, a pneumonia prevaleceu sobre as demais (29,5%). O
número médio de comparecimentos foi de 5,2 vezes ou 1,7
atendimentos por criança, por ano.
Internação foi o tipo de atendimento mais frequente nessa população infantil. Conclui-se que as doenças
respiratórias, em especial a pneumonia, persistem entre as principais causas de adoecimento e de
demanda de crianças menores de cinco anos aos serviços de saúde.
Palavras-chave: Epidemiologia, Perfil de saúde, Saúde infantil.

Abstract: A worlwide priority is to pay attention to child health once childhood is a singular period for the
development of human being potentialities. Several factors may be associated to child health. The aim of
this study was to describe the nosologic and sociodemografic profile of assisted children from birthday to
12 years old at Hospital das Clínicas (HC) of Universidade Federal de Goias (UFG), Brazil, during three
years (from January-2007 to January 2010).This research is a descriptive transversal study. It was
analysed 501 handbook records of 0-12 years old
children, taking information about sex, age and
parentage(origin) of the children,
health diagnosis record in the last attendance at HC, number of
attendances, kind of health service, besides data regarding the school level, functional situation and
income of the parents or responsible. Descriptive and statistical analyses were presented as well. The
results have revealed that most children were of the masculine sex, aged from zero to five years old,
residents in Goiania and metropolitan area. This population of children was inserted in low-income
families and most their fathers were self-employed and mothers were unemployed. These fathers and
mothers had low school level, however, there were significantly a bigger number of mothers with the
same school level than the fathers; while 27,5% of the fathers had high school level (complete or
uncomplete), 41,0% of mothers had the same school level. The majority of diagnoses were respiratory
system
diseases while pneumonia prevailed over other ones (29,5%). The average
number of
attendances was 5,2 times or 1,7 health service per child, per year. The highest frequency of health
service for this children’s population was hospital admission. In conclusion, respiratory system diseases
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and in particular pneumonia remains as one of the main causes of illness and demand for children under
five years to health care.
Key words: Child health, Epidemiology, Health Profile.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/MCAS/Thania%20Maria%20%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf
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MARTINS, Cristiane Alves. Prevalência e fatores associados à incapacidade funcional em idosos
vinculados à Estratégia da Saúde da Família no município de Uberaba, MG. 2012 . p. 77.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à Saúde das Populações
Orientador: Júnior, Jair Sindra Virtuoso
Resumo: O presente estudo teve como objetivos identificar: a) a prevalência de incapacidade funcional;
b) identificar as variáveis sociodemográficas, autorreferidas de saúde, saúde mental, fragilidade e de
atividade física associadas à incapacidade funcional; c) estimar os pontos de corte da atividade física
total para a ausência de incapacidade funcional. Caracterizou-se como estudo observacional de corte
transversal e do tipo analítico, utilizando-se de métodos exploratórios surveys e testes de desempenho
físico. A população desse estudo compreendeu 10.683 pessoas, de ambos os sexos, com idade =60
anos, residentes no aglomerado urbano do município de Uberaba, MG. A amostra, estratificada de
forma aleatória, foi constituída por 624 indivíduos cadastrados em uma das 35 Equipes de Saúde da
Família (ESF) do município. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário aplicado em
forma de entrevista individual, com variáveis sociodemográficas, autorreferidas saúde, saúde mental,
fragilidade e atividade física. O nível de atividade física habitual nos domínios doméstico, lazer, trabalho
e transporte foi avaliado por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), na versão
longa e adaptado para idosos. A incapacidade funcional nas atividades básica da vida diária (AVDs) e
nas atividades instrumentais da vida diária (AIVDs) foi avaliada pelos Índices de Katz e o de Lawton e
Brody, respectivamente.
Para a análise dos dados foram utilizados procedimentos da estatística
descritiva (frequência, média e desvio padrão) e inferencial (Teste t Student, Qui-quadrado, curva ROC
e modelos de regressão logística de Poisson), p=0,05. A prevalência de
incapacidade funcional
verificada para as AVDs foi de 17,6% e nas AIVDs de 46,3%. As variáveis que mantiveram associadas a
incapacidade funcional para as AVDs foram: o avanço da idade, ocorrência de quedas, consumo de
bebidas alcoólicas, sintomatologia depressiva e o estado de fragilidade. Nas AIVDs permaneceram o
avanço da idade, condição de analfabetismo, arranjo familiar multigeracional,
ocorrência de
hospitalização e a síndrome de fragilidade. A atividade habitual realizada sob intensidade moderada ou
vigorosa acumulada em diferentes domínios durante o tempo de 290 minutos/semana para as mulheres
e de 410 minutos/semana para os homens, apresentaram-se como os melhores pontos de corte para
predizer a ausência de incapacidade funcional nas AIVDs. Os achados desta investigação fornecem
informações que contribuem para a formulação de estratégias intervencionistas mais efetivas que visam à
manutenção da saúde funcional dos idosos e fortalece o importante papel do profissional da atenção
básica nas ações de promoção à saúde.
Palavras-chave: Atividade física, Curva ROC, Idoso, Incapacidade funcional.
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Abstract: This study aimed to identify the prevalence of functional disability as well as
sociodemographic variables, self-reported health, mental health, fragility and physical activity associated with
functional disability. Moreover, it aimed to estimate the minimum levels of total physical activity for the
absence of functional disability. It was an analytical, cross-sectional observational study with the use of
exploratory methods (surveys) and physical performance tests. The study population comprised 10,683
persons of both sexes, aged = 60 years living in the urban area of Uberaba, state of Minas Gerais. The
stratified random sample consisted of 624 subjects enrolled in one of 35 Family Health Teams (FHT) in
the city. Data were collected through a questionnaire administered in individual interviews. We collected
information related to the socio-demographic status as well as to self-reported health, mental health,
fragility and physical activity. The level of habitual physical activity in domestic areas, leisure, work and
transport was assessed using the International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), full version
adapted to the elderly. Functional disability in basic activities of daily living (ADLs) and instrumental
activities of daily living (IADL) were evaluated respectively by the Katz and the Lawton & Brody indexes.
Data were analyzed by means of descriptive statistics procedures
(frequency, mean and standard
deviation) and inferential statistics (Student´s t-test, chi-square test, ROC curve, and Poisson logistic
regression models), p = 0.05. The prevalence of disability was 17.6% in ADL and 46.3% in IADL. The
variables
associated with disability in ADLs were aging, falls, alcohol consumption, depressive
symptoms and fragility. With regard to IADL, the variables were aging, illiteracy, multigenerational family
arrangement, hospitalization and fragility syndrome.
Accumulated regular, moderate- or vigorousintensity physical activity performed on a regular basis in different contexts during 290 minutes per week
for women, and 410 minutes per week for men, were the minimum levels for predicting absence of
functional disability in IADL. The research findings not only provide information which contributes to the
design of more effective interventional strategies aimed at maintaining the elderly functional health, but
also reinforce the role of the primary care professionals in health-promoting activities.
Key words: Physical activity, Functional disability, Elderly, ROC curve.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uftm.edu.br/upload/ensino/PPGAS_2012_Dissertacao_Cristiane_Alves_Martins.pdf
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SIMÕES, Ana Carolina de Assis. O significado de atuar em uma equipe de saúde da família: estudo
de caso com cirurgiões-dentistas do município de Uberaba/MG. 2012 . p. 81. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Atenção à Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à Saúde das populações
Orientador: Rodrigues, Leiner Resende
Resumo: Grandes mudanças ocorreram nos anos 90 nas políticas de saúde do Brasil, devido à
necessidade de rupturas com as formas de organização do sistema de saúde existentes até então. Mas
foi em 1994 o ápice destas mudanças, quando oMinistério da Saúde apresentou o Programa Saúde da
Família, hoje EstratégiaSaúde da Família (ESF), que visa o fortalecimento da atenção primária à saúde.
A inclusão de cirurgiões-dentistas (CD) na ESF iniciou-se somente em 2001 e caracterizou-se por uma
ampliação no atendimento em saúde bucal em todas as regiões do país. Nesse sentido, a odontologia
tem se familiarizado com mudançasno seu modelo assistencial tradicional, voltando-se aos cuidados
preventivos e de promoção à saúde bucal, fundamentados na interdisciplinaridade e na perspectiva da
integralidade do cuidado. Este estudo objetivou desvelar as práticas cotidianas do CD atuante na ESF;
identificar a percepção do cirurgião-dentista sobre sua formação e capacitação para atuar na ESF e
compreender como o CD significa a experiência de atuar em uma equipe de saúde da família. Trata-se
de uma pesquisaqualitativa de caráter descritivo e exploratório, tendo como modo de investigação o
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Estudo de Caso. O caso delimitado para estudo foi o grupo de CD da ESF de Uberaba/MG, composto por
41 profissionais. Para coleta de dados procedeu-se entrevistas com CD que foram sorteados até o
alcance da saturação teórica, ocorrida com 15 entrevistas. Após a leitura exaustiva dos discursos foram
extraídas 632 unidades de registro, que deram origem às seguintes categorias e subcategorias de
análise: O cotidiano do cirurgião-dentista na perspectiva da ESF; A autopercepção sobre a formação
profissional e a atuação na ESF; Os significados de atuar na ESF e suas subcategorias: Desafios
desvelados na prática cotidiana e A satisfação de atuar neste novo modo de fazer saúde. Desvelamos
que o dia a dia destes profissionais perpassa pelas atividades desenvolvidas na própria Unidade de
Saúde, em seus consultórios; pelas práticas de prevenção e educação em saúde, como as ações
coletivas em escolas, creches, instituições de longa permanência; pelas visitas domiciliares; pelo trabalho
em equipe; pelo vínculo com a população e pelos momentos de educação continuada. Na percepção
destes profissionais sua formação não privilegiou a abordagem da assistência integral, de dimensão
coletiva,e não estimulou a prevenção e a promoção da saúde. Dentre os vastos significados aludidos da
atuação na ESF, estes profissionais citaram inúmeros desafios relacionados à desvalorização
profissional, tanto pela população atendida, quanto pela gestão; assim como a complexidade da
profissão, a escassez de recursos materiais e o trabalho difícil gerador de sofrimento. Por outro lado,
também se referiram à satisfação, à gratidão, ao crescimento pessoal e profissional, e ainda, ao
aprendizado que se obtém nesta prática, são significados que evolvem e ainda atraem profissionais para
a atuação na ESF. É possível perceber a existência de um forte potencial humano naqueles que se
dedicam e se esforçam diante dos desafios, provando que é possível mudar e fazer algo novo, mesmo
quando há pouco ao seu favor.
Palavras-chave: Programa saúde da família, Equipe de assistência ao paciente, Odontologia
Comunitária, Saúde pública.

Abstract: Great changes occurred in the Brazilian health politics in the 90s, due to the necessity of
ruptures with the forms of organization in the health system of that time. But it was in 1994 that the
summit of these changes happened, when the Ministry of Health presented the Family Health Program,
nowadays Family Health Strategy (FHS), which aims the strengthening of the primary attention to health.
The inclusion of the Dental Surgeons (DS) in the FHS initiated only in 2001 and it was characterized by
an increase of the oral health attendance in every region of the country. In this sense, the odontology has
familiarized with the changes in the traditional assistential model, targeting to the preventive care and to
the oral health promotion, based on the interdisciplinarity and on the perspective of care integrality. This
study aimed to reveal the everyday practices of the working DS in the ESF; identify the perception of the
dental surgeon about their formation and capacitation of acting in the FHS and comprehend how the DS
mean the experience of acting in a team of health of the family. It is a qualitative research with a
descriptive and exploratory characteristic having The Case Study as the mean of investigation. The
case delimitated in this study was a group of DS from the FHS in Uberaba/MG which was composed by
41 professionals. For data collecting interviews were proceeded with DS who were sorted to the reach of
the theoretical saturation, what occurred
with 15 interviews. After an exhaustive reading of the
discourses, 632 unities of
register were extracted, which originated the following categories and
subcategories of analysis: The everyday life of the dental surgeon in the perspective of the FHS; The
self perception about the professional formation and acting in the FHS; The meanings of acting in the
FHS and their subcategories: Revealed challenges in the everyday practices and the satisfaction of
working in this new way of promoting
health. We revealed that the everyday activities of these
professionals perpasses by the activities developed in the Health Unit, by their dentist offices; by the
prevention practices and health education, by collective actions in schools, day care centers, longpermanence institutions; by home visiting; by the team work; by the bond with the population and by the
moments of the continuous education. In the perception of these professionals their formation didn?t
attribute the approach of the integral assistance, the collective dimension, and didn?t stimulate the
prevention and the health promotion. Among many meanings referred by the DS, challenges related to
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the professional depreciation are found; either by the assisted population, or by the management; as well
as the complexity of the profession, the shortage of material resources and the suffering originated by
the work. On the other hand, they also referred to the satisfaction, the gratitude, the personal and
professional growth and to the learning that is obtained in this practice, as meanings that evolve and
attract the professionals to the acting in the FHS. It is possible to perceive the existence of a strong
human potential in those who dedicate and make an effort in the face of the challenges, proving that it is
possible to change and do something new, even when there is a few in their favor.
Key words: Patient Care Team, Family Health Program, Community Dentistry, Public Health.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uftm.edu.br/upload/ensino/enfermsaude/atencao_a_saude_ANA_CAROLINA.pdf
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SILVA, Fabiana Brito. Análise do índice de vulnerabilidade social das áreas de cobertura das
equipes saúde da família e sua distribuição territorial em Uberaba - MG, 2010. 2012 . p. 138.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Miranzi, Sybelle de Souza Castro
Resumo: Com o advento do conceito ampliado de saúde e do paradigma do determinismo social na
qual a Estratégia Saúde da Família (ESF) se baseia, necessita-se do esforço conjunto de profissionais,
gestores e dos cidadãos no planejamento, organização, operacionalização e monitoramento de ações
de saúde para maior qualidade e resolubilidade da assistência à saúde com enfoque na família. Este
estudo teve por objetivo analisar indicadores demográficos e sociossanitários, Índice de Vulnerabilidade
Social (IVS) e a distribuição territorial das áreas adstritas das equipes da ESF de Uberaba-MG no ano
de 2010. Realizou-se estudo transversal observacional do tipo ecológico. Foram utilizados dados do
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do nível municipal das 50 equipes da ESF. Utilizou-se
de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para distribuição e sobreposição cartográfica. Foram
calculados os indicadores conforme variáveis baseadas na
metodologia Cogitare em quatro eixos:
Demografia, Produção, Ciclo de Vida e IVS. As variáveis cartográficas foram mapas: municipal, áreas da
ESF por classificação
do IVS, localização e raio das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Foram
utilizados
apuração de medidas de centralidade e dispersão, coeficiente de Pearson (?<0,05),
regressão linear múltipla e simples, e t-test independente. O IVS das equipes foram de baixo (92%) e
médio risco (8%). A escolaridade foi fator de maior influência negativa (19,5%) e os indicadores indiretos
de renda (30,7%) foram os principais fatores protetores (p= 0,001). O IVS foi positivamente associado
com a prevalência de hanseníase (r=0,308, p<0,05) e cobertura de citologia cérvico-vaginal (CCV)
(r=0,281, p<0,05). Quatro indicadores mostraram diferenças significativas entre as faixas (F) do IVS de
baixo risco (F3) e médio risco (F2): taxa de fraturas de colo de fêmur em >50 anos/1.000 (F3µ=0;
F2µ=0,51, t(46)=3,8; p<0,001), cobertura de CCV (F3µ=55,6, s=51,06; F2µ=19,03, s=26,18; t(48)=-2,22;
p<0,05) e a prevalência de tuberculose (F3=0; F2=9,59, s=18,89, t(46)=3,481; p<0,01) e hanseníase
(F2µ=1,41,
s=2,81; F3µ=5,65, s=2,85; t(48)=-2,53; p<0,05). Na distribuição espacial, os maiores
escores do IVS estavam situados nas regiões periféricas do município, com
predomínio de
vulnerabilidade na zona rural e na zona urbana margeando as rodovias que entrecortam o município.
Houve sobreposição dos raios de
abrangência das UBS, ultrapassando os limites dos distritos
sanitários, não ocorrendo áreas descobertas na zona urbana, mesmo onde não há cobertura pela ESF,
estando descobertas as áreas rurais distantes do centro urbano. Concluindo as condições de vida das
famílias apresentaram resultados elevados e com baixo risco social. A produção desempenhada pelas
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equipes foi satisfatória na comparação com
os parâmetros e condizente com os indicadores
apresentados pelos ciclos de vida. Assim, as equipes da ESF tiveram influência positiva nas condições
de vida de sua população adstrita, servindo como um fator de proteção e combate à vulnerabilidade
social. Adicionalmente, a distribuição espacial das UBS levam à reflexão crítica acerca da acessibilidade
e organização dos serviços de saúde em Uberaba-MG.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Distribuição espacial da população, Saúde da família,
Vulnerabilidade.

Abstract: With the advent of the paradigm of social determinism, one needs the joint efforts of
professionals in their territories, administrators and citizen participation. These efforts should be aimed at
monitoring, organizing, and planning, actions in pursuit of practical results, and the strengthening of
Primary Health Care (PHC) system with effective, high quality health care with a focus on the family. This
study sought to analyze socio-demographic health indicators, the Social Vulnerability Index (IVS) and
the territorial distribution of Family Health Strategy (FHS) teams. A cross-sectional observational study
utilizing data from the Primary Care Information System (SIAB) regarding 50 FHS teams covering the
City of Uberaba-MG in 2010 was conducted. The Geographic Information System (GIS) was used for
distribution and mapping overlay. Indicators were calculated based on the Cogitare methodology in four
areas: demographic, productivity, life cycle and IVS. Maps were used as cartographic variables. These
included maps (a) at the city level, (b) of the FHS areas by IVS classification, and (c) of the Basic Health
Units (BHU) including their locations and coverage radius. Measures of centrality and dispersion were
calculated when appropriate. Furthermore, Pearson's coefficient, simple and multiple linear regressions,
and independent t-tests were used to investigate relationships between
variables of interest. All
significance levels were set at .05. The results showed that the areas covered by the FHS teams were
primarily classified as low (92%) and medium social risk (8%) according to overall IVS scores. Education
was the main
negative contributor (19.5%) to the calculation of IVS scores, while indirect income
indicators (30.7%) were the main protective factors (p=0.001). The IVS was positively associated with the
prevalence of leprosy (r=0.308, p<0.05) and coverage of
cervicovaginal cytology (CVC) (r=0.281,
p<0.05). Four indicators showed significant differences between IVS levels (F) at low risk (F3) and
medium risk (F2): rate of femoral neck fractures> 50 years/1.000 (F3µ=0, s=0.92; F2µ=0.51, t(46)=3.8,
p<0.001), coverage of CVC (F3µ=55.6, s=51.06; F2µ=19.03, s=26.18, t(48 )= -2.22, p<0.05) and the
prevalence of tuberculosis (F3=0, F2=9.59, s=18.89, t(46)=3.481,
p<0.01) and leprosy (F2µ=1.41,
s=2.81; F3µ=5.65, s=2.85, t(48)=-2.53, p<0.05). In spatial distribution, higher IVS scores were found in
the city’s peripheral areas bordering highways that intersect the city, predominantly in rural areas of
vulnerability. There was an overlap of BHUs’ radius coverage, crossing over health districts’ boundaries.
Further, there were no areas in the urban district that was not covered by a BHU, including those areas
not covered by FHS teams. Lack of coverage was only found in rural areas distant from the urban center.
In conclusion, families’ living conditions showed good results with low social vulnerability. FHS teams
presented high quality performance consistent with life cycle indicators. PHC coverage through the use
of FHS teams had a positive influence on the living conditions of its people, serving as a protective factor
and combating social vulnerability. Additionally, the BHUs’ spatial distribution led to a critical reflection
regarding the accessibility and the organization of health care services in the City of Uberaba-MG.
Key words: Residence Characteristics, Family Health, Vulnerability, Primary, Health Care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uftm.edu.br/upload/ensino/enfermsaude/atencao_a_saude_Fabiana.pdf
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OLIVEIRA, Lorena Peres de. A violência relacionada ao trabalho nas equipes de saúde da família de
Uberlândia-MG. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à Saúde das Populações
Orientador: Iwamoto, Helena Hemiko
Resumo: A violência relacionada ao trabalho é um problema social e de saúde pública de grande
magnitude tanto na esfera nacional quanto internacional e tem provocado forte impacto nos profissionais
de saúde, gerando diferentes riscos em relação ao sexo, raça, cor, idade e espaço social. Este estudo
tem-se como objetivo descrever a violência relacionada ao trabalho dos trabalhadores das equipes de
saúde da
família. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa.
Realizado nos locais de atuação das equipes de saúde da família do município de Uberlândia-MG. A
coleta de dados ocorreu de março a julho de 2011. Foi utilizado um questionário semiestruturado,
baseado no roteiro utilizado por Cezar (2005). A população foi constituída por 198 trabalhadores, sendo
118 agentes comunitários de saúde, 25 enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem, 16 médicos e seis
dentistas. Dentre os trabalhadores que sofreram violência 62,1% eram agentes comunitários de saúde,
13,2% enfermeiros, 8,4% médicos, 13,2% técnicos de enfermagem e
3,1% dentistas. Os tipos de
violência mais sofrida pelos trabalhadores foram ameaça ou agressão verbal (80,2%). Os maiores
agressores foram as pessoas da comunidade e usuários (58,1%), do sexo feminino (69,8%) e adultos
(83,7%). Os
sentimentos de tristeza (41,9%), raiva (38,4%) e humilhação (36,1%) foram os mais
citados após a violência. E a consequência da violência mais citada foi a perda da satisfação no trabalho
(54,6%). A maioria dos trabalhadores (64,2%) relatou ter informado o ato de violência à chefia, 57,8%
disseram não se sentirem seguros no ambiente de trabalho, 59,5% considera que o ambiente físico
contribui para a ocorrência da violência, 64,7% considera o local de trabalho inseguro, 56,3% sentemse seguros no trajeto para o trabalho, 95,8% relataram a importância do registro, de qualquer tipo de
violência, 66,8% referiram receber orientações a respeito de quando e como lidar com conflitos entre
usuários e trabalhadores e 43,7% não receberam assistência médica e psicológica após o ato de
violência. Os fatores de risco mais citados foram: pacientes violentos (71,2%), falta de pessoal treinado
para lidar com situações violentas (43,4%) e sobrecarga de trabalho (37,9%). A maioria das unidades
não possui sistema de alarme e guardas de segurança. Conhecer o fenômeno violência relacionada ao
trabalho é importante para implementar medidas preventivas para redução da violência e melhorar a
assistência a ser prestada aos usuários.
Palavras-chave: Atenção básica, Saúde da família, Saúde ocupacional, Trabalho, Violência.

Abstract: The work-related violence is a social problem and public health magnitude both nationally and
internationally and has caused a major impact on health professionals, generating different risks in
relation to sex, race, color, age and social space. This study aims to describe work-related violence
experienced by workers in the family
health team. It is a descriptive, cross-sectional quantitative
approach. Held at the sites of action of family health teams in the city of Uberlândia, MG. Data collection
occurred from March to July 2011. We used a semi structured questionnaire, based on the script used by
Caesar (2005). The population consisted of 198 workers, 118 community health workers, 25 nurses, 25
nursing technicians, 16 physicians and six dentists. Among workers who have experienced violence
were 62.1% community health workers, nurses 13.2%, 8.4% doctors, 13.2% nursing technicians and
dentists 3.1%. The types of violence experienced by workers were more threats or verbal aggression
(80.2%). The biggest offenders were people in the community and / or users (58.1%), female (69.8%)
and adults (83.7%). The feelings of sadness (41.9%), anger (38.4%) and humiliation (36.1%) were the
most frequent after the violence.
And the result of violence most often cited was the loss of job
satisfaction (54.6%). Most workers (64.2%) reported having informed the act of violence to the head,
57.8% said they feel safe in the workplace, 59.5% consider that the physical environment contributes to
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the occurrence of violence, 64.7% considered the workplace unsafe, 56.3% feel safe on the way to work,
95.8% reported the
importance of registration in any kind of violence, 66.8% reported receiving
counseling regarding when and how to deal with conflicts between users and workers, 43.7% did not
receive medical and psychological care after the act of violence. The risk factors cited were: violent
patients (71.2%), lack of trained personnel to deal with violent situations (43.4%) and work overload
(37.9%). Most units do not have an alarm system and security guards. Meet the phenomenon related
violence work is important to implement preventive measures to reduce
violence and improve the
assistance to be provided to users.
Key words: Work, Occupational health, Violence, Family health, Primary care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uftm.edu.br/upload/ensino/enfermsaude/atencao_a_saude_LORENA.pdf

Nº de Classificação: 18108
VAZ, Luciana Ferreira dos Santos. Perfil das vítimas de trauma internadas em hospital universitário
de Uberaba - MG. 2012 . p. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Patologia Humana e Medicina
Orientador: Crema, Eduardo
Resumo: Estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo, objetiva caracterizar a vítima de trauma internada
no Pronto Socorro Adulto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no ano
de 2009 segundo as características sociodemográficas da vitima do evento traumático e processo de
internação. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa protocolo 1605. A população foi de
1.572 clientes com diagnóstico de trauma conforme a CID-10. A coleta de dados realizou-se em
prontuários com instrumento estruturado. Constatou-se predominantemente vítimas do sexo masculino,
adultos, nas décadas de vida mais jovens, pele branca, com escolaridade inferior ao fundamental
completo, procedente de Uberaba. O principal mecanismo do trauma foi queda, seguido de acidente
motociclístico, ocasionou lesões nas extremidades inferiores, as quais se constituíram no principal
diagnóstico médico e desses, os politraumatismos foram pouco expressivos numericamente. Na alta
hospitalar, 87,7% das vítimas saíram em boas condições e da totalidade, 5,6% foram a óbito. Os meses
de maior ocorrência de admissões coincidem com o final de semestre letivo ou a proximidade com
asférias. O domingo e o período da manhã apresentaram o maior número de admissões. Os
procedimentos preconizados pelo ATLS mais registrados na admissão foram aqueles referentes à
"circulação com controle da hemorragia". Os médicos e os enfermeiros estavam sempre presentes no
atendimento ao cliente traumatizado. Apesar da grande variedade de categorias profissionais disponíveis
na instituição, constatou-se que menos de 1/3 das vítimas recebeu atendimento fisioterapêutico e menos
de 1,0% deles, por psicólogo. Dentre as especialidades médicas requeridas, a mais frequente foi a
ortopedia que, também, foi responsável pela realização da maioria das cirurgias. Destaca-se que 5,6%
dos clientes foram submetidos a mais de um procedimento cirúrgico. A permanência hospitalar variou de
menos de 24h a 146 dias e, para aqueles clientes que necessitaram de terapia intensiva (9,6%), essa
variação foi de 1 a 86 dias. A média foi de 7,0 dias (d.p.=10,0 dias) e de 13,2 dias (d.p.=13,6 dias),
respectivamente. Dos clientes contrarreferenciados (89,6%), quase a totalidade foi encaminhada ao
ambulatório da própria instituição. O custo faturado teve mediana de R$ 643,80, com amplitude de R$
40,38 a R$ 34.025,55 na internação hospitalar. Ressalta-se a alta frequência de falhas de anotação nos
prontuários estudados. A informação escrita é fundamental e obrigatória, ao contrário disso, alguns
registros estavam incompletos, ilegíveis ou inexistentes. Aponta que o indivíduo vítima de trauma tem a
qualidade de vida alterada, e essa situação também promove impacto considerável na sociedade e na
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gestão hospitalar. A universidade tem papel fundamental nessa problemática que precisa ser
desenvolvido junto à sociedade, em particular nos enfoques da prevenção e da produção de
conhecimento na área. Destaca-se a relevância da implementação local das políticas públicas de atenção
à saúde, para promover a integração da abordagem assistencial à preventiva, o que se constitui um
caminho importante para a redução da morbi-mortalidade das vítimas de trauma.
Palavras-chave: Acidentes, Epidemiologia, Políticas públicas, Trauma.

Abstract: This is a descriptive, retrospective and quantitative study aiming at characterizing the trauma
victim hospitalized in the Adult Emergency Room at the Clinics Hospital of the Federal University of the
Triângulo Mineiro in the year 2009, according to socio-demographic characteristics of the victim of the
trauma event and hospitalization process. The research was approved by the Ethics Committee in
research protocol number 1605. The population was of 1.572 patients with diagnosis
of trauma,
according to CID-10. The collection of data was done by means of the medical records as a structured
instrument. The victims were predominantly male, adult, young, white skinned, with a level of schooling
lower that elementary school, from the Uberaba. The main reason for the trauma was falls, followed by
motorcycle accidents, leading to lesions in the inferior extremities, fact which constituted the main
medical diagnosis. Out of these, the poli-traumas had numerically low expressivity. When released from
hospital, 87.7% of the victims left good health and out the total, 5.6% died. The months with the highest
occurrence of admissions coincided with the end of the school term or proximity the holiday. Sundays the
morning period showed the largest number of admissions. The procedures with
highest frequency
carried out at the ATLS on admission were those relating to “circulation with hemorrhagic control”.
Doctors and nurses were always present when receiving a traumatized patient. However, despite the
great variety of professional categories available in the institution, it was confirmed that less than 1/3 of
the patients received physiotherapy attendance and less than 1.0% of these, received psychological
attendance. The medical specializations most required, the highest frequency one was orthopedics,
which was also responsible for carrying out most of the surgeries. We highlight that 5.6% of the patients
underwent more than one surgical procedure. Hospitalization varied from less than 24h to 146 days, and
for those patients that required more intensive therapy (9.6%), this variation was from 1 to 86 days. The
average was of 7.0 days (d.p.= 10.0 days) and 13.2 (d.p.= 13.6 days), respectively. Among the counterreferenced patients (89.6%), almost all of them were sent to the out-patient clinic of the institution. The
cost had an average of R$ 643,80, with an amplitude from R$ 40,38 to R$ 34.025,55 in hospitalization.
We highlight the high frequency of failures in annotations in the medical records analyzed. Written
information is fundamental and obligatory, but some registered were incomplete, illegible or non-existent.
Points the individual, victim of trauma has
his life quality altered, and this situation also promotes
considerable impact in society and hospital management. The university has a fundamental role in this
problem that must be carried out along with society, mainly relating to the focus on prevention and
production of knowledge in the area. We highlight the relevance of the implementation of local public
policies in attention to health in order to bring about integration of the assistance approach to prevention,
which constitutes an important means for reduction of deaths of the trauma victims.
Key words: Public Policy, Accidents, Trauma, Epidemiology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uftm.edu.br/patolo/cpgp/imagem/Tese_lucianaFSVazME.pdf
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OLIVEIRA, Renata Cobo de. A violência relacionada ao trabalho no contexto das equipes de saúde
da família de Uberaba/MG. 2012 . p. 81. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Iwamoto, Helena Hemiko
Resumo: A violência relacionada ao trabalho caracteriza-se por situações nas quais os trabalhadores
sofrem ameaças, abusos ou ataques no ambiente de trabalho, incluindo o trajeto, que colocam em
perigo sua segurança, seu bem-estar e sua saúde, implícita ou explicitamente. Este estudo teve como
objetivo descrever a violência relacionada ao trabalho dos trabalhadores das equipes de saúde da
família de Uberaba/MG. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa.
Utilizou-se um questionário construído com base no estudo realizado por Cezar (2005). A coleta de
dados foi realizada de fevereiro a julho de 2011. Para fins de análise utilizou-se estatística descritiva e
para verificar a associação entre: violência no trabalho e categoria profissional, violência no trabalho e
segurança no ambiente de trabalho foram utilizados o teste Qui-quadrado, exato de Fisher e razão de
prevalência. A população foi constituída por 162 agentes comunitários de saúde, 27 enfermeiros, 20
técnicos de enfermagem, 10 médicos, 7 dentistas e 7 auxiliares
de saúde bucal, totalizando 233
trabalhadores das 42 equipes de saúde da família. A maioria (90,1%) eram mulheres, 59,2% de cor
branca, 39,9% casados, 63,5% afirmaram ter de 9 a 11 anos de estudo, 57,9% tinham menos de três
anos de tempo de serviço, 87,1% não possuíam outro vínculo empregatício e a média de idade foi de
36,9 anos. Aproximadamente 40% dos trabalhadores referiram ter sofrido violência relacionada ao
trabalho, as formas mais citadas foram agressão verbal (76,6%), competição entre colegas (40%), e
assédio moral (38,8%), sendo a média de relatos de 2,1 casos por trabalhador. Os maiores agressores
foram os clientes/usuários, adultos, sendo equitativo para ambos os sexos, e ocorreram dentro das
unidades de saúde da família. A maioria referiu insegurança no local de trabalho, e também, durante o
trajeto. Quase 40% omitiram informações sobre casos vivenciados de violência relacionada ao trabalho
à chefia. Entretanto, a maioria (95,7%) estava consciente sobre a importância de notificar. Apenas
54,9% dos
trabalhadores tinham recebido orientação ou treinamento sobre o enfrentamento de
situações violentas, sendo os agentes comunitários de saúde a categoria menos
informada. Os
enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de
saúde foram as categorias
profissionais mais vulneráveis às situações de violência relacionada ao trabalho. Enfim, contribuir para a
redução da violência relacionada ao trabalho significa a troca de informações entre trabalhadores,
usuários e
comunidade, que favoreçam a construção de novas propostas para a prevenção da
violência e contribuam para o planejamento de um ambiente mais seguro para os trabalhadores da
Estratégia de Saúde da Família.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Saúde da família, Saúde do trabalhador, Trabalho, Violência.

Abstract: The work-related violence is characterized by situations in which workers have
suffered
harassment, abuse or attacks in the workplace, including the path, which endanger their safety, their
welfare and their health, implicitly or explicitly. This study aimed to describe the violence related to the
work of family health teams of Uberaba / MG. It is a descriptive, transversal and quantitative approach.
We used a
questionnaire built on the study by Cezar (2005). Data collection was conducted from
February to July 2011. For purposes of analysis used descriptive statistics and to
determine the
association between: workplace violence and occupational category, workplace violence and safety in
the workplace were used the chi-square and Fisher exact prevalence ratio. The population consisted of
162 community health workers, 27 nurses, 20 nursing technicians, 10 physicians, 7 dentists and 7 dental
assistants, a total of 233 workers from 42 family health teams. Most (90.1%) were women, 59.2% white,
39.9% were married, 63.5% reported having 9 to 11 years of study, 57.9% had less than three years time
service, 87.1% had no other employment and the average age was 36.9 years. Approximately 40% of
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workers reported having experienced violence related to work, the most frequent forms were verbal
abuse (76.6%), competition among peers (40%) and bullying (38.8%), and the average reported of 2.1
cases per worker. The biggest offenders were the customers / users, adults, and fair to both sexes, and
occurred within the family health units. The majority said that insecurity in the workplace, and also along
the way. Almost 40% experienced omitted information on cases of violence related to head to work.
However, most (95.7%) was aware of the importance of notifying. Only 54.9% of workers had received
guidance or training on the face of violent situations, and the community health workers under the
category entered. The nurses, nursing technicians and community health workers were the occupational
groups most
vulnerable to violent situations related to work. Finally, to help reduce work-related
violence means the exchange of information between workers, users and community, to encourage the
construction of new proposals for the prevention of violence and contribute to the planning of a safer
environment for workers in the Strategy Family Health.
Key words: Violence, Family Health Program, Occupational health, Work, Primary care.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=133

Nº de Classificação: 18110
MELO, Suzana Lopes de. Protótipo de copo para administrar líquidos a recém-nascidos: avaliação
por profissionais de saúde. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Weffort, Virgínia Resende Silva
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar a opinião dos profissionais de saúdesobre um
protótipo de copo criado especificamente para administrar líquidos arecém-nascidos e como objetivos
específicos: descrever o perfil sóciodemográfico eprofissional daqueles que administram líquidos aos
recém-nascidos com copo;identificar aspectos positivos e negativos apontados pelos profissionais de
saúdequanto ao protótipo de copo para administrar líquidos a recém-nascidos; verificar aopinião dos
profissionais de saúde quanto a dimensões, modelo, material efuncionalidade de um protótipo de copo
para administrar líquidos a recém-nascidos;analisar a relação entre a opinião das características do
copinho e a categoriaprofissional; calcular o escore geral de opinião, comparar sua média entrecategorias
profissionais e analisar sua correlação com o tempo de formação e otempo de administração de
aleitamento em copo. É um estudo de natureza quaseexperimental, quali-quantitativo, realizado com 75
profissionais da Maternidade/HCUFTM, que administram leite aos recém-nascidos por copo. A idade
dosparticipantes variou entre 20 a 65 anos, sexo feminino, enfermeiras, técnicas eauxiliares de
enfermagem, médicas, fonoaudiólogas, fisioterapeuta e psicóloga. Oprotótipo de copo, objeto deste
estudo, foi confeccionado em vidro transparente,com borda lisa, abaulada e virada para fora, medindo 54
mm de altura, 54 mm dediâmetro da borda, 38 mm de diâmetro do fundo (externo) e 46 mL de
capacidadeútil. Foram administrados 10 mL de líquido e preenchido um questionário nãoidentificado com
duas questões abertas e doze fechadas. As questões abertasforam submetidas à técnica de análise de
conteúdo, com 395 unidades de registro,agrupadas em três categorias: aspectos positivos do protótipo do
copo, com 95,70%das unidades de registro; aspectos negativos, com 2,78% e sugestões paramelhoria
do copo, com 1,52%. Nos aspectos positivos, as unidades de registroforam agrupadas em quinze
características, em ordem decrescente: segurança,prazer e facilidade por parte do cuidador; borda virada
para fora, lisa e arredondada;transparência do copo; resistência do copo; proteção contra ferimentos
edesconforto por parte do RN; redução do escape de leite; estimulação da fisiologiada sucção e
deglutição; conforto e segurança ao recém-nascido; praticidade;possibilidades de postura oral adequada
do RN; favorecimento da amamentação;dimensões do copo; esterilização/higienização; fluência e rapidez
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na ingestão doleite. A análise quantitativa revelou que as características de aceitação maisdestacadas do
copo foram: segurança para o profissional executar a técnica, bordalisa e abaulada e facilitação do RN
protrair a língua para buscar o leite no copo, com98,7% de aprovação; a borda virada para fora e o
encaixe do protótipo do copo nascomissuras labiais com 97,4%; quanto à possibilidade do lábio inferior
everter parafora, 96,0%; e diâmetro da borda do copo e largura, 93,3% de respostas favoráveis.Concluise que o protótipo do copo estudado é um modelo que atende àsprofissionais participantes desta
pesquisa. O copo proporciona facilidade, prazer,confiança e segurança para o cuidador e poderá
contribuir para mais adeptos aométodo de administrar leite com copo e, assim, ajudar a manter a
amamentação.
Palavras-chave: Copo, Recém-nascido, Amamentação, Alimentação, Métodos de alimentação,
Utensílios de alimentação e culinária

Abstract: This study aimed to assess the general opinion of health professionals on a prototype glass
created specifically to administer fluids to newborns and specific objectives describe the sociodemographic and professional of those who administer fluids to newborns with glass, to identify positive
and negative aspects pointed out by health professionals as the prototype of glass to give fluids to
newborns, check the opinion of health professionals about the size, model, material and functionality of a
prototype of cup of glass to give fluids to newborns; analyze the relationship between the opinion of the
characteristics of the cup and position; calculate the overall score of opinion, to compare the mean
between occupational categories and analyze its correlation with the time of training and administration
time of feeding in glass. It is a study of quasi-experimental, qualitative and quantitative, carried out with
75 professionals Maternity / HC-UFTM, which have as one of its activities, and prescribed when
indicated, administer milk to newborns by the glass, routinely is used opaque plastic disposable cup
50mL. Participants' age ranged from 20 to 65 years, all female, nurses, technicians and nursing
assistants, doctors, speech therapists, physiotherapist and psychologist. The prototype of cup of glass,
created specifically for this function, the object of this study was the second scientific recommendations
made in glass, with smooth edge, cambered and turned out, measuring 54mm in height, 54mm rim
diameter, 38mm diameter of the bottom (external) and 46mL of useful capacity. Professionals
administered 10 mL and completed a questionnaire with two unidentified open questions and twelve. The
open questions were submitted to the technique of content analysis, with 395 log units, grouped into three
categories: positive aspects of the prototype of the cup, with 95.70% of the registration units; negative
aspects, and suggestions to 2.78% to improve the cup with 1.52%. In the positive aspects of the
recording units were grouped into 15 features, in descending order: safety, pleasure and ease for the
caregiver; characteristics of the glass, edge facing outward, smooth and rounded, transparent glass,
resistance of the glass; protection injury and discomfort by the RN; reduction of exhaust milk; stimulation
of the physiology of sucking and swallowing, comfort and safety to the infant; practicality; possibilities of
proper oral posture RN favor of breastfeeding, cup size, sterilization / hygiene ; fluency and speed in the
intake of milk. Quantitative analysis revealed that the most prominent features of acceptance of the cup
were security for the professional performing the technique, smooth edge and bulging RN and facilitating
the language to get the milk in the cup, with 98.7% approval, the edge facing out and fit the prototype of
the glass in the corners of the mouth, with 97.4% and the ability to evert the lower lip was 96.0% and
diameter of the rim of the cup and width 93.3% of favorable responses. It is concluded that the prototype
of the glass studied is a model that meets the professional edge. The technique becomes easy, pleasant,
reliable and safe for the caregiver, may contribute more fans by the method of administering milk glass
and thus help maintain breastfeeding.
Key words: Cup feeding, Infant, newborn, Breastfeeding, Food, Feeding methods, Cooking and eating
utensils.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=150
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Nº de Classificação: 18111
PAULO, Thais Reis Silva de. Transtorno Cognitivo Leve e Atividade Física em Idosos residentes no
município de Uberaba, MG. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação Física) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Educação Física
Linha de Pesquisa: Esporte, Condições de Vida e Saúde
Orientador: Junior Virtuoso, Jair Sindra
Resumo: O presente estudo teve como objetivos identificar: a) a prevalência de inatividade física; b) a
relação da atividade física com as funções cognitivas; c) o poder preditivo do tempo em práticas de
atividades físicas para o transtorno cognitivo leve; c) a prevalência de transtornos cognitivos leves e, d)
a relação dos transtornos cognitivos leves com as variáveis sociodemográficas, de saúde e atividade
física habitual. Caracterizou-se como estudo observacional de corte transversal e do tipo analítico,
utilizando-se de métodos exploratórios surveys e testes de desempenho físico. A população desse
estudo compreendeu 10.683
pessoas, de ambos os sexos, com idade =60 anos, residentes no
aglomerado urbano do município de Uberaba, MG. A amostra, estratificada de forma aleatória, foi
constituída por 622 indivíduos cadastrados em uma das 35 Equipes de Saúde da Família (ESF) do
município. A coleta dos dados foi realizada por um questionário
aplicado em forma de entrevista
individual, com informações sociodemográficas de saúde física e mental, medidas antropométricas,
capacidade funcional e atividade
física habitual. O nível de atividade física habitual nos domínios
doméstico, lazer, trabalho e transporte foi avaliado por meio do Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ), na versão longa e adaptado para idosos. O transtorno cognitivo leve e as funções
cognitivas (orientação, atenção e cálculo, evocação e linguagem) foram inferidos pelo Mini Exame do
Estado Mental (MEEM). Para a
análise dos dados, foram utilizados procedimentos da estatística
descritiva (média e desvio padrão) e inferencial (teste U de Mann-Whitney, Qui-quadrado, curva ROC e
modelos de regressão logística de Poisson), p=0,05. A prevalência de inatividade
física (<150
minutos/semana) foi de 35,7%, sendo as mulheres 32,4%, e os homens 41,7%; Já para os transtornos
cognitivos leves, a prevalência foi de 16,7%, sendo 14,7% para os homens, e 17,8% para as mulheres.
A inatividade física foi associada às funções cognitiva de orientação e linguagem. O transtorno cognitivo
leve foi associado à faixa etária mais avançada (=80 anos), nível intermediário de escolaridade, valores
mais baixos nos escores de preensão manual e a inatividade física. A atividade física de intensidade
moderada ou vigorosa acumulada em diferentes domínios durante o tempo >200 min/sem, no domínio
doméstico (>150 min/sem), transporte (>45min/sem) e no tempo sentado (581 a 640 min/dia) para
mulheres e o tempo total despendido em práticas de atividades (>50 min/sem), domínio de transporte
(>40min/sem) e no tempo sentado (625 a 655 min/dia) para
os homens apresentaram-se com os
melhores pontos de corte para predizer a ausência de transtornos cognitivos leves. Os achados desta
investigação adicionam, ao corpo de conhecimento disponível, importantes evidências da relação entre o
transtorno cognitivo leve e a prática de atividade física habitual, fornece informações que contribuem
para a formulação de estratégias intervencionistas mais efetivas que visam à manutenção da saúde
mental dos idosos e fortalece o importante papel do profissional de Educação Física nas ações de
promoção à saúde.
Palavras-chave: Atividade física, Curva ROC, Idoso, Transtorno cognitivo.
Abstract: The present study aimed to identify: a) the prevalence of physical inactivity; b) the relationship
between physical activity and cognitive functions; c) the predictive power of time in practices of physical
activities for mild cognitive impairment; d) the
prevalence of mild cognitive disorders and e) the
relationship of mild cognitive disorders with socio demographic variables of health and habitual physical
activity. It was a cross-sectional observational and analytical type study, using exploratory surveys
methods and physical performance testing. The population of this study involved 10,683 people, of both
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sexes, aged >60 years, living in the urban agglomeration of the city of Uberaba, MG. The sample,
stratified at random, consisted of 622 subjects, enrolled in one of the 35 Family Health Teams (FHT) in
the city. Data collection was performed by a questionnaire in individual interviews dealing with socio
demographic information, physical and mental health, anthropometric measurements, functional capacity
and habitual physical activity. The level of habitual physical activity in the fields household, leisure, work
and transport was evaluated using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the long
version and adapted for elderly. The mild cognitive impairment and cognitive functions (orientation,
attention and calculation, recall and language) were inferred by the Mini Mental State Examination
(MMSE). For the data analysis, procedures involved descriptive statistics (mean and standard deviation)
and inferential statistics
(U test of Mann- Whitney, Chi-square, ROC curve and Poisson’s logistic
regression models), p<0,05. The prevalence of physical inactivity (<150 minutes/week) was 35,7%,
women 32,4%, and men 41,7%. As for the mild cognitive disorders, the prevalence was 16,7%, men
14,7%, and women 17,8%. Physical inactivity was associated with the cognitive functions of orientation
and language. The mild
cognitive impairment was associated with older age group (=80 anos),
intermediate level of schooling, lower values in the scores of handgrip and physical inactivity. Physical
activity of moderate intensity or vigorous, accumulated in various fields
during the time >200
minutes/week, in the field household (>150 minutes/week), in transport (>45 minutes/week) and in the
sitting time (581 to 640 minutes/day) for women, and the total time spent on practices of activities (>50
minutes/week), on the
field of transport (>40 minutes/week) and on the sitting time (625 to 655
minutes/day) for men presented themselves the best cutoff points for predicting the absence of mild
cognitive disorders. The findings of this study add relevant evidence of the relationship between mild
cognitive impairment and habitual physical activity to the body of knowledge available. Furthermore, they
provide information to contribute to
formulating more effective interventional strategies aimed at
maintaining the mental health of the elderly and strengthen the important role of Physical Education
professionals in the actions to promote health.
Key words: physical activity, Cognitive disorder, Elderly, ROC curve.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=142
Nº de Classificação: 18112
FIGUEIRA, Cristiane do Nascimento Tavares. Avaliação da atividade antimicrobiana, citotóxica e
capacidade sequestradora de radicais livres de extratos brutos do Cocos nucifera Linn. 2012 . p.
113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Mella, Eliane Aparecida Campesatto
Resumo: Cocos nucifera Linn é uma palmeira tropical cujo fruto é utilizado para fins alimentícios,
cosméticos, artesanais e medicinais. No entanto, a investigação das demais partes desta espécie é
incipiente. Pesquisas sobre atividades terapêuticas de plantas usadas pela população são incentivadas
pela Organização Mundial de Saúde e no Brasil, fomentada por 10 mil espécies vegetais catalogadas e
apenas 10% avaliadas com relação a suas atividades biológicas e segurança. A Resolução do Conselho
Federal de Enfermagem nº 197/1997 respalda o uso de plantas na prática da assistência em
Enfermagem e atrelado à necessidade de alternativas diante da multirresistência microbiana e doenças
oxidativas que são agravos contemporâneos da humanidade, realizou-se esta pesquisa experimental préclínica no programa de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, com objetivo de
investigar a atividade antimicrobiana, citotóxica e capacidade sequestradora de radicais livres dos
extratos brutos etanólicos das folhas, pecíolo e casca do caule do Cocos nucifera L. (coqueiro anão
verde) in vitro. Foram avaliadas as atividades antimicrobianas dos extratos frente às bactérias Gram
positiva: S. aureus e Gram negativas: E. coli e P. aeruginosa e ao fungo Candica albicans pelos métodos
de difusão em Ágar e identificação das Concentrações Inibitórias Mínimas pela microdiluição. Realizou-se
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teste de citotoxicidade em células da linhagem J774 pelo MTT [Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2)-2,5difeniltetrazolio] e verificação do potencial antioxidante pelos métodos qualitativo e quantitativo da
capacidade sequestradora de radicais livres. Os resultados confirmaram o potencial antioxidante frente
ao radical sintético DPPH com CI50 de 135,03 ± 0,04 ?g/mL e 179,22 ± 2,1 ?g/mL dos extratos do caule
e folha respectivamente, enquanto os extratos do pecíolo e folha etanólica/metanólica (EtOH/MeOH)
apenas apresentaram capacidade sequestradora de radicais livres no ensaio qualitativo. Os extratos do
pecíolo e folha do Cocos nucifera L. inibiram o crescimento bacteriano de S. aureus e P. aeruginosa com
menor concentração inibitória do crescimento 10mg (5%). Não houve inibição do crescimento de E. coli e
C. albicans na concentração de 1,5 x 106 UFC pelos extratos a 10%. Os extratos brutos do C. nucifera
Linn. não apresentaram citotoxicidade nas concentrações de 200 e 100 ?g /mL; o extrato bruto etanólico
do pecíolo não causou citotoxicidade na concentração de 1000 ?g/mL. O solvente DMSO 2% foi
citotóxico, o que inviabilizou a análise dos extratos a 2000?g. Os resultados comprovam a existência de
atividade sequestradora de radicais livres, antimicrobiana e a ausência de citotoxicidade em alguns dos
extratos brutos das folhas (lâmina), pecíolo e casca do caule do Cocos nucifera Linn coletado em solo
Alagoano.
Palavras-chave: Antimicrobiano, Antioxidantes, Citotoxicidade, Cocos nucifera Linn, Enfermagem,
Pesquisa experimental, Plantas medicinais.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18113
SANTOS, Jirliane Martins dos. Estudo do potencial cicatrizante, antimicrobiano e
antiedematogênico da musa paradisíaca L. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Alagoas. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Mella, Eliane Aparecida Campesatto
Resumo: Este estudo é uma pesquisa pré-clínica sobre o uso da bananeira (Musa paradisíaca L.), cujo
objetivo principal foi avaliar o potencial antimicrobiano, antiedematogênico, cicatrizante e viabilidade
celular dos extratos das folhas e do pseudocaule da bananeira Musa paradisíaca L. Os extratos foram
enumerados de acordo com a parte da planta utilizada, Musa 1 (extrato etanólico da folha), Musa 2
(extrato aquoso da folha), Musa 3 (extrato etanólico do pseudocaule) e Musa 4 (extrato aquoso do
pseudocaule). Os testes in vitro realizados foram de viabilidade celular pelo método MTT - [brometo de 3
– (4,5 – dimetiltiazol – 2 – il) tetrazólio] e antimicrobiano por disco-difusão e perfuração em ágar. Para os
testes in vivo foram utilizados 36 ratos Wistar no experimento de cicatrização e 36 camundongos Swis no
edema de orelha induzido por capsaicina, disponibilizados pelo Biotério Central de Criação da
Universidade Federal de Alagoas, e manipulados de acordo com normas estabelecidas pela Comissão de
Ética para Utilização de Animais de Laboratório. Constatou-se nos testes antimicrobianos frente às
bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e ao fungo Candida
albicans, que os extratos brutos etanólicos e aquosos da Musa paradisíaca L. não inibem o crescimento
microbiano. O teste de viabilidade celular foi realizado nas concentrações de 100, 200, 1000 e 2000
?g/mL e mostrou que os extratos na concentração de 200 ?g/mL não induzem toxicidade celular em
macrófagos da linhagem J774 e nas demais concentrações há variação de citotoxicidade nos extratos.
Os extratos também foram testados em experimentos in vivo a fim de avaliar o potencial cicatrizante e
antiedematogênico das folhas e pseudocaule da bananeira. Verificou-se que não há inibição significativa
na formação de edema de orelha induzido por capsaicina, indicando que os extratos não tem ação antiinflamatória local. Quanto à cicatrização de feridas limpas, verificou-se que os extratos tem ação
cicatrizante induzindo a epitelização da ferida melhor que o controle positivo.
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Palavras-chave: Antimicrobianos, Bananeira, Cicatrização, Pesquisa em enfermagem, Viabilidade
celular.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18115
BATISTA, Glaucia Oliveira Abreu Batista. A Vivência do Estresse no Último Ano de um Curso de
Enfermagem. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências ambientais e Saúde) Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Multidisciplinar
Orientador: Vanderbergue, Luc Marcel Adhemar
Resumo: O universo da pesquisa consistia de duas turmas de enfermagem, no período matutino. Cada
turma era composta por aproximadamente sessenta acadêmicos. A faixa etária dos acadêmicos
compreende entre 21 e 30 anos, etapa da vida considerada como adulto jovem. Para a coleta dos dados,
foram realizadas entrevistas semi estruturadas, gravadas e transcritas. Neste trabalho, foi realizado um
estudo qualitativo, visando descrever a experiência pelos acadêmicos de enfermagem do último ano e,
ainda, como lidam com os desafios que encontram nesta fase. Participaram da pesquisa, 14 (quatorze)
estudantes; sendo 9 (nove) residentes no Município de Anápolis-Go, e 5 (cinco) nas cidades
circunvizinhas. Todos cursavam o último ano de graduação e estavam realizando o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).Para analise utilizou-se a de Gounded Theory ou teoria fundamentada nos
dados que foi escolhida para entender a vivência do acadêmico do ponto de vista dele, sem hipóteses
pré-estabelecidas por parte da pesquisadora. A categoria central que emergiu foi de um Malabarismo
Complexo, representado pelas tentativas complexas de, coordenar uma diversidade de atividades nunca
antes enfrentadas pelo acadêmico.É um esforço complexo que desafia a capacidade do acadêmico, que
tenta reorganizar sua vida para conseguir a formação. Qualificando o Malabarismo Complexo três
categorias temáticas foram construídas durante a análise: Desamparo, Desorganização do Tempo e
Emoções Tóxicas. Além desses emergiram três Categorias Contextuais: Fontes de estresse ( incluindo
as necessidades não atendidas e demandas interpessoais), Sinais de Estresse e Coping com o
Estresse.Durante o último período do curso, os discentes tentam refazer sua vida inteira para dar conta
de vários desafios. O estudo invoca a atenção das instituições para adotarem estratégias de ensino como
ferramentas a fim de proporcionar aos discentes, neste último período do curso, menos estresse.
Incentivando-os à atividades práticas preparatórias para o estágios e atividades cientificas ( que
antecipam o TCC) precoce, em que o docente tem um papel fundamental no relacionamento interpessoal
por criar um ambiente propício para a aprendizagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Estresse, Estudantes.

Abstract: They were between 21 and 30 years of age, and thus considered young adults. Data were
collected through semi-structured interviews that were recorded and transcribed verbatim for analysis A
qualitative study was done in order to describe the experience of nursing students during the last year of
their course, and how they deal with the challenges they encounter in this period. Fourteen students
participated, including 9 women and 5 men. The data were collected through semi-structured interviews
that were recorded and transcribed for analysis. All of them were in the last year of the graduate program
and were involved in their final term research paper.. A grounded theory analysis was chosen in order to
understand the experience of the student from his or her point of view, without specific hypotheses from
the researcher. The central category that emerged was that of complex tightrope walking, signifying the
complicated efforts by which the students tried to manage a diversity of tasks and activities they had
never before experienced. During the final year of their academic training, the students try to reinvent
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their entire way of life in order to stand up to a wide variety of challenges. The complexity of the demands
they face puts their capacities to the test in trying to reorganize their life in function of the goal of
obtaining their diploma. Three thematic categories were constructed during the analysis: Helplessness,
Disorganization of Time and
Toxic Emotions. Besides these, three contextual categories emerged:
Sources of Stress (including unattended needs and interpersonal demands), Signals of Stress (physical
symptoms and problems with attention) and Coping with Stress (sacrifice and deprivation). The study
calls for institutions to pay attention to the complexity of what is demanded from these students and
adopt teaching strategies that cause less stress. Introducing practical training earlier in the program
should prepare the students better for the stressful practice activities during the final period and earlier
initiation into scientific activities should help prepare students for the dreaded final term research paper.
Also, teachers and supervisors can have an important role through the interpersonal relationship they
develop with the students, and which can contribute to creating an adequate learning environment.
Key words: Stress, Students, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.cpgss.ucg.br/ArquivosUpload/2/file/Gl%C3%A1ucia%20Oliveira%20Abreu%20Batista%20Meir
eles.pdf

Nº de Classificação: 18116
ROMANATO, Camila Cristina Neves. Influência do arranjo domiciliar nas condições de saúde e no
indicativo de depressão e na qualidade de vida de idosos residentes na zona rural. 2012 . p. 96.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde
Orientador: Tavares, Darlene Mara dos Santos
Resumo: O envelhecimento humano é componente fundamental na vida de cada indivíduo e traz
consigo peculiaridades. Transformações decorrentes da idade avançada influenciam cada vez mais os
arranjos domiciliares envolvendo os idosos,
em especial da zona rural. Esta pesquisa objetivou
descrever as características sociodemográficas e econômicas dos idosos residentes na zona rural,
segundo o arranjo domiciliar; verificar a associação do arranjo domiciliar com as condições de saúde,
indicativo de depressão e qualidade de vida dos idosos residentes na zona rural. Estudo tipo inquérito
domiciliar, analítico, transversal e observacional, realizado com 850 idosos residentes na zona rural do
município de Uberaba MG. De acordo com o arranjo domiciliar formaram-se dois grupos: idosos que
moravam só
(119) e idosos que moravam acompanhados (714). Os dados foram coletados no
domicílio, no período de junho de 2010 a março de 2011. Foram utilizados os seguintes instrumentos:
Mini Exame do Estado Mental, questionário semi estruturado baseado no OARS; Escala de Depressão
Geriátrica versão abreviada; World Health Organization Concept of Quality of Life Bref, World Health
Organization Quality of Life in Older Adults. As análises dos dados se deram por estatística descritiva,
teste qui-quadrado e t-Student (p<0,005) através do programa SPSS versão 17.0. Em ambos os grupos,
predominaram os idosos do sexo masculino, na faixa etária de 60?70 anos, 4?8 anos de estudo, com
renda individual de 1? 3 salários mínimos, aposentados por idade, donas de casa, moradia própria e
quitada, que consideraram sua situação econômica igual a de outras pessoas de mesma idade. Em
relação as estado conjugal, os idosos que moravam acompanhados eram casados, enquanto os que
moravam só, viúvos. Entre as condições de saúde, os dois grupos relataram boa audição, uso regular
de medicação, não praticar atividade física, não ingerir bebida alcoólica, não comparecer às consultas
médicas mensais, indicativo para depressão 24,4% dos que moravam só e 21,4%. Os idosos que
moravam só consideram sua saúde boa 42,9 e regular 42%, os acompanhados como regular 45,2 e boa
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37%. Houve maior proporção de idosos que moravam só e
eram tabagistas (p=0,003) e tinham
catarata(p=0,053) em relação aos que moravam acompanhados. Entretanto, os idosos que moravam
acompanhados apresentaram, proporcionalmente, pior percepção da visão em comparação aos que
moravam só (p=0,010). A HAS, problema para dormir, problema de coluna e visão foram as morbidades
mais referidas em ambos os grupos. O maior escore de QV foi no domínio relações sociais e o menor
no meio ambiente, em ambos os grupos. Não
obteve associação entre a QV, mensurada pelo
WHOQUOL- BREF, e o arranjo domiciliar. Já na QV avaliada pelo WHOQUOL-OLD, os idosos que
moram só apresentaram maior escore na faceta morte e morrer (p=0,058) e menor na intimidade
(p<0,001) em comparação aos que moram acompanhados. Os resultados
permitiram o melhor
conhecimento das características sociodemográficas, econômicas e das condições de saúde dos idosos
residentes na zona rural, segundo arranjo domiciliar. Desta forma, estes resultados contribuem para o
planejamento e a implementação de ações em saúde, de acordo com as especificidades dos idosos
residentes na zona rural.
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica, Idoso, População rural.

Abstract: The human process of getting old is a fundamental element of life of people and it brings within
some specific peculiarities. Changes resulted from the old age influence more and more the housing
arrangements which evolve the old people, especially in the countryside. This research had as objectives
to describe the socialdemographic and economical characteristics of countryside living elders, according
to the housing arrangement; to verify the association of housing arrangement in the countryside with the
healthy conditions, what is an indicative of depression and life quality of the elders who live in the
countryside. Domestic inquiry research, analytical, transversal and observational, made with 850 elders
living in the countryside of the city of beraba, MG. According to the housing arrangements, it was formed
two different groups: elders who lived alone (119) and elders who lived with other persons (714). Data
were collected at home, within the period of June 2010 to March 2011. It was used as collecting
instruments: Mental State Mini Exam, Semi-structured questionnaire based on OARS; Geriatric
depression Scale – condensed version; World Health Organization Concept of Quality of Life Bref, World
Health Organization Quality of Life in Older Adults. Data analysis was done by descriptive statistics, quisquare and t-student test (p<0,005) through the program SPSS version 17.0. In both groups there was the
predominance of male old people, between 60+70 years old, 4+8 years of schooling, with individual
income of 1+ 3 minimal salary, retired by age, housewives, owner of house and house already paid, who
consider their economic situations equal to the other people of the same age. Considering the marital
status of the old people who lived with others, they were married, while the old who lived alone were
widowers. Among their health conditions, both groups said they had good audition, regular usage of
medication, not practicins physical activities, not having algological drinking, not coming to monthly doctor
appointments, what indicates depression 24,4% from those who lived alone and 21,4%. The elders who
lived alone consider their healthy good 42,9% and regular 42%, the living together elders considered their
health regular 45,2% and good 37%.Ther was bigger proportion of elders who lived alone and were
cigarette addicted (p=0,003) and they had cataract (p=0,053) related to the old who lived with other
people. However, the old who lived with others showed, proportionally, worse 11perception of vision if
compared to the ones who lived alone (p=0,010). The HAS, sleeping problem, column problem and vision
were the problems more referred in both groups. The biggest score of LQ was in the topic of social
relations and the smallest in environment, in both groups. There were no associations between the LQ,
measured by WHOQUOL-BREF, and the housing arrangements. However, in the LQ evaluated by
WHOQUOL-OLD, the elders who live alone showed the biggest score in the topic death and to die
(p=0,058) and the smallest in the topic intimacy (p< 0,001) compared to the ones who live with others. The
results provided a better knowledge of the characteristics of socialdemographic, economical and health
conditions of the elders who live in the countryside, according to housing arrangement. Thus, these results
contribute to the planning and the implementations of actions in health, according to the specificities of
elders who live in the countryside.
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Nº de Classificação: 18117
OLIVEIRA, Keila Cristina Pereira do Nascimento. Prevenção e controle de infecção hospitalar em
unidade de terapia intensiva neonatal: enfoque na equipe de enfermagem. 2012 . p. 95. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Lúcio, Ingrid Martins Leite
Resumo: Introdução: A prevenção e o controle de infecção hospitalar no ambiente neonatal constituemse parâmetros na garantia da qualidade do cuidado prestado pela equipe de enfermagem. Objetivo:
analisar a atuação dos profissionais de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar em
unidades de terapia intensiva neonatal mediante a vulnerabilidade do recém-nascido. Métodos: estudo
descritivo, observacional de corte transversal, com abordagem quantitativa, realizado em dois hospitais
públicos de referência existentes em Maceió, Alagoas. A amostra selecionada foi 91 profissionais de
enfermagem que atuam em UTIN e que consentiram em participar do estudo, dos quais 41 pertenciam à
Instituição A (8 enfermeiras, 14 técnicos de enfermagem e 19 auxiliares de enfermagem) e 50 à
Instituição B (10 enfermeiras, 18 técnicos de enfermagem e 22 auxiliares de enfermagem). Os dados
foram coletados por meio de um questionário semiestruturado, no período de dezembro de 2011 a janeiro
de 2012, analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, e apresentados através de gráficos e
tabelas. Resultados: Dos resultados encontrados constatou-se: predominância de uma faixa etária adulta
em ambas as Instituições (31 a 60 anos); tempo de experiência profissional que varia de 1 a 10 anos para
a Instituição A, de 6 a 20 anos para a Instituição B, e, portanto, de 1 a 20 anos de formação profissional
quando consideradas ambas as instituições; 58,5% dos componentes da equipe de enfermagem na
Instituição A e 66,0% na Instituição B não possuem formação de ensino superior; escassez de
treinamentos realizados para membros da equipe de enfermagem das Unidades de Terapia Intensivas
Neonatais pesquisadas; atualização em biossegurança com pouca repercussão na prática de
enfermagem, sendo as medidas de prevenção e controle o tema mais abordado, com ênfase na lavagem
das mãos; registro de enfermagem com ocorrência esporádica em ambas as instituições de saúde;
discussões de casos clínicos ocorridas a um nível reduzido, e apenas na Instituição B. Em relação ao
conhecimento sobre os fatores de risco associados à prevenção e controle de infecções em UTIN,
segundo a opinião da equipe de enfermagem, houve a predominância da idade gestacional, seguido de
baixo peso ao nascer, e de reduzido grau de desenvolvimento imunológico como fatores intrínsecos.
Quanto aos fatores de risco extrínsecos, o uso de procedimentos invasivos e a duração da hospitalização
foram considerados os mais prevalentes. Em relação aos procedimentos invasivos, houve predominância
da utilização do cateterismo arterial e venoso em ambas as Instituições de Saúde. Quanto à
caracterização dos fatores de risco para infecção neonatal, relacionados ao ambiente, pôde-se inferir um
resultado predominante referente à superlotação de leitos em ambas as Instituições analisadas.
Conclusão: Estes resultados indicam que a melhora na atuação da equipe de enfermagem no cuidado ao
recém-nascido está intrinsecamente vinculado à prática das medidas de prevenção e controle, estando
relacionada à estrutura organizacional, relações interpessoais e intersetoriais no trabalho, vulnerabilidade
do recém-nascido às infecções, envolvimento profissional, adesão às medidas de prevenção e controle e
comprometimento com o serviço e o paciente, capacitação profissional, epidemiologia das infecções,
implementação de políticas públicas adequadas (constituindo-se estas em garantia da qualidade do
cuidado prestado pela equipe de enfermagem), e estratégias significativas para a diminuição da
ocorrência de infecção neonatal.
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Palavras-chave: Conhecimentos, atitudes e prática em saúde, Cuidados em enfermagem, Infecção
hospitalar, Recém Nascido, Unidade de terapia intensiva neonatal.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18118
LIMA, Kely Regina da Silva. Necessidades de conforto da pessoa que vive com aids: uma pesquisacuidado com base no modelo teórico de Katharine Kolcaba Maceió. 2012 . p. 114. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Trezza, Maria Cristina Soares Figueiredo
Resumo: Esta investigação trata de uma pesquisa-cuidado, com abordagem qualitativa cuja questão de
pesquisa foi: Quais as necessidades de conforto da pessoa que vive com aids? Os objetivos foram
compreender nas vivências de conforto e desconforto da pessoa com aids, suas necessidades de
conforto e desenvolver medidas de conforto individuais e coletivas para necessidades presentes nos
encontros do ser-pesquisado com o ser-pesquisador. Foram selecionadas pessoas com diagnóstico de
aids, independente de ser homem ou mulher e considerados critérios de exclusão ter idade inferior a 18
anos; instabilidade do quadro clínico ou acometimento, no momento da entrevista, por infecções
respiratórias transmissíveis ou transtornos cognitivos. As informações recolhidas foram analisadas com
base no referencial teórico da Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba, a partir da qual foi possível
levantar as necessidades de conforto, atreladas aos estados de alívio, tranquilidade e transcendência,
nas dimensões físicas, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. Os resultados mostraram que a pessoa
que vive com aids tem necessidades de conforto que quando relacionadas ao contexto físico remetem às
sensações do corpo quando no internamento ou na descoberta da doença. No contexto psicoespiritual,
são decorrentes da tristeza, do medo e da consciência acerca do viver com uma doença incurável.
Quando se referem ao contexto sociocultural, advêm das relações interpessoais e familiares e das
questões financeiras ou relacionadas ao trabalho. No contexto ambiental, as necessidades se referem ao
ambientes onde essas pessoas recebem os cuidados dentro do próprio serviço de saúde. Essas
necessidades de cuidados de saúde ou necessidades de conforto identificadas demandaram cuidados
individuais, que foram direcionados para aquelas as quais eram prevalentes no momento da entrevista, e
um planejamento para cuidar com base numa necessidade de conforto visualizada em todas as pessoas
investigadas, a qual denominamos de Oficina de cuidados da pessoa que vive com aids sobre as
infecções oportunistas. Este estudo aponta para a necessidade de qualificação das equipes para que
consigam cuidar, da pessoa que vive com aids e também das suas famílias. Também considera como
importante o fortalecimento de políticas institucionais para os serviços de saúde e uma atenção especial
para a formação da enfermeira como profissional de referência na satisfação de conforto da pessoa que
vive com aids.
Palavras-chave: Aids, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hiv, Teoria de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18119
COSTA, Lais de Miranda Crispim. Tecitura da identidade profissional da primeira turma do curso de
graduação em enfermagem da Universidade Federal de Alagoas: contribuição do corpo docente -
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1973/1977. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Santos, Regina Maria dos
Resumo: Trata-se de um estudo histórico-social que teve como objetivos analisar a contribuição do corpo
docente para a configuração da identidade profissional das egressas do primeiro curso de graduação em
enfermagem de Alagoas e discutir as contribuições das enfermeiras docentes à enfermagem alagoana.O
recorte social e temporal foi o município de Maceió, no período compreendido entre 1973 e 1977, tendo
como marco inicial a notícia oficial de criação do curso e como marco final, a formatura da primeira turma
em junho de 1977. O referencial teórico foi o “Processo Civilizador” de Norbert Elias. As fontes primárias
foram os documentos oficiais do Arquivo Central, da Coordenação do Curso de Enfermagem e do
Conselho Universitário da UFAL, os documentos resultantes da transcrição das entrevistas dos
professores e seus arquivos pessoais. As fontes secundárias foram compostas por autores que abordam
a História do Brasil e de Alagoas. Para recolher os depoimentos foi utilizada a História Oral temática,
através de uma entrevista semidirigida. Todos os sujeitos assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido e o projeto foi aprovado pelo CEPE/UFAL (processo de nº 23065.015735/2011-40).Foram
entrevistadas 13 pessoas e a análise dos dados fizeram entender que o rearranjo dos professores no
curso contribuiu para a identidade profissional das alunas da primeira turma, sobretudo em três direções:
na construção da identidade de “ser enfermeira”, na maneira de se colocar nos serviços de saúde e na
forma de se posicionar politicamente. Os docentes proporcionaram uma formação sólida, de modo que as
alunas construíssem uma identidade profissional de uma enfermeira competente, com conhecimento,
habilidade e atitude, capaz de liderar a equipe de enfermagem e saber se posicionar perante os outros
profissionais da área da saúde, com compromisso e zelo pela profissão escolhida.
Palavras-chave: Docentes de Enfermagem, História da enfermagem, Identidade Profissional.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18120
LIRA, Yanna Cristina Moraes Santos. O adoecimento mental: reflexos sobre a identidade da pessoa
que sofre. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Breda, Mercia Zeviani
Resumo: A pesquisa investiga os reflexos do adoecimento mental sobre a construção da identidade das
pessoas acompanhadas em Centro de Atenção Psicossocial. Objetiva: 1) Identificar como a pessoa se
percebia antes do adoecimento mental; 2) Identificar como a pessoa “se percebe” e “percebe o outro” a
partir da experiência do adoecimento mental; 3) Identificar a percepção da pessoa com transtorno mental
em relação a como a sociedade o percebe; e 4) Identificar possíveis influências do acompanhamento
CAPS nesse processo de construção da identidade. Trata-se de estudo descritivo, com abordagem
qualitativa, em que se utilizou a história oral de vida tópica por meio de entrevistas abertas, observação
direta e diário de campo. Participaram do estudo quatro mulheres entre 40 e 51 anos que frequentam um
dos CAPS do município de Maceió, Alagoas, Brasil. Os dados foram submetidos à análise temática e
interpretados sob o referencial de Erving Goffman. A apresentação dos resultados se deu de sujeito a
sujeito, através de quatro categorias: a) percepção da minha identidade: como me vejo?; b) percepção do
outro sobre minha identidade: como o outro me vê?; c) percepção da identidade do outro: como os vejo?
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e; d)a identidade construída no caps: quais influências sobre mim? Os resultados apontaram que as
participantes se veem improdutivas, resilientes; doidas, perigosas, ou sabidas pela descrição da
sociedade, e, como apoio emocional pelo CAPS. Quem não possui transtorno é vistos como orgulhoso. O
CAPS tem reforçado a construção de identidades autênticas e valorizadas, e em algumas situações
tuteladas e adaptadas a determinadas regras institucionais, à precária estrutura física, à falta de insumos
materiais e à mudança constante da equipe de profissionais. Assim, a pesquisa confirma que mudando o
contexto, muda-se a identidade, mas que algumas características permanecem e são as responsáveis
pela construção da rede de crenças e valores individuais, as quais se violadas podem causar sérios
danos. À enfermagem cabe refletir a expressão autêntica e espontânea das identidades dos sujeitos que
o serviço se destina a cuidar.
Palavras-chave: Enfermagem, Identidade própria, Pessoas mentalmente doentes, Serviços de saúde
mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18121
JESUS, Ana Paula Santos de. Atuação do enfermeiro frente às infrações éticas no cuidado de
enfermagem em unidades de emergência. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O Cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar a atuação do enfermeiro frente às infrações éticas no
cuidado de enfermagem em unidade de emergência. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com
abordagem qualitativa. Foi desenvolvido em uma Unidade de Emergência de um hospital público de
Salvador, BA.. Participaram desta pesquisa 32 enfermeiros assistenciais. Para a coleta de dados, utilizouse a entrevista semiestruturada gravada e guiada por um roteiro com cinco questões. Na análise dos
dados, empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo obtendo-se as ideias centrais. Os
resultados foram apresentados sob a forma de um ou vários discursos-síntese, escritos na primeira
pessoa do singular. Emergiram 05 dimensões: Os enfermeiros conceituam a infração ética na prática
profissional na unidade de emergência; A ocorrência de infração na unidade de emergência; A ocorrência
de infração ética é atribuída a vários fatores; Os enfermeiros vivenciam as infrações éticas na unidade de
emergência e Atuação do sujeito coletivo diante das infrações éticas. Os discursos expressaram que a
maioria 28 (87,5%) dos enfermeiros considerou as infrações éticas comuns. O estudo constatou que o
sujeito coletivo tem conhecimento sobre a concepção de infrações éticas na prática do cuidar/cuidado, os
problemas vivenciados pelos enfermeiros levam ao surgimento de infrações éticas, com destaque para
aquelas relacionadas ao paciente e ao seu cuidado. Os enfermeiros sentem dificuldade em tomar
decisões frente às infrações éticas, contudo preocupam-se em atuar fundamentando nos princípios
éticos. Seu agir está ancorado nas ações de: orientar, educar, refletir, autoavaliar, fazer
encaminhamentos e realizar registros, aplicar recomendações do Código de Ética de Enfermagem e se
responsabilizar. A atitude de não denunciar o colega fundamentou-se na compreensão de que não há
intencionalidade na ocorrência de infrações éticas. Conclui-se que os enfermeiros com maior tempo de
atuação na unidade de emergência acabam por se acomodar com os problemas que levam a essas
infrações. No entanto, apresentaram sentimento de angústia e sofrimento frente às situações que
superam suas capacidades de mudanças. Reconhecem suas limitações para atuar diante das infrações
éticas, e responsabilizam o Conselho de Enfermagem pela falta de orientação e fiscalização no cotidiano
da unidade de emergência. Os enfermeiros ao presenciar as infrações no cuidado de enfermagem

414

demonstraram a necessidade de recorrer à coordenação de enfermagem. Contudo não apontaram nos
discursos a necessidade de recorrer a uma Comissão de Ética de Enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Ética, Ética profissional, Serviços médicos de emergência.

Abstract: The study aimed to analyze the role of nurses in the face of ethical violations in nursing care in
emergency rooms. This is a descriptive, exploratory qualitative approach. It was developed in an
Emergency Unit of a public hospital in Salvador, BA .. Participated in this study 32 nurses. For data
collection, we used a semistructured interview recorded and guided by a script with five questions. In
data analysis, we used the technique of Collective Subject Discourse obtaining the central ideas. The
results were presented in the form of one or more synthetic discourses, written in first person singular. 05
dimensions emerged: nurses conceptualize the ethical breach in professional practice in the emergency
department; The occurrence of violations in the
emergency department; The occurrence of ethical
breach is attributed to several factors; Nurses
experience the ethical violations in the emergency
department, and Performance collective subject in the face of ethical violations. The speeches expressed
that the majority 28 (87.5%) of nurses considered the common ethical violations. The study found that
the collective subject has knowledge about the concept of ethical violations in the practice of care / care,
the problems experienced by nurses lead to the appearance of ethical violations, especially those related
to the patient and their care. The nurses have difficulty making decisions in the face of ethical violations,
but are concerned with act basing on ethical principles. His act is anchored in the actions of: guiding,
educating, reflecting, self-evaluation, make referrals and conduct records, implement recommendations
of the Code of Ethics of Nursing and be responsible. The attitude of not reporting the colleague was
based on the understanding that there is no intent in the occurrence of ethical violations. It is concluded
that nurses with more time working in the emergency department end up settling with the problems that
lead to these offenses. However, had feelings of distress and suffering in the face of situations that
exceed their capacity for change. Recognize its limitations to act in the face of ethical violations, and
blame the Board of Nursing for the lack of guidance and supervision in daily emergency department.
Nurses to witness the violations in nursing care have demonstrated the need for the coordination of
nursing. But the speeches did not mention the need for a Commission of Nursing Ethics.
Key words: Ethics, Professional Ethics, Nurse, Emergency Medical Services.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10494/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_Ana%20Paula%20de%
20Jesus.pdf
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SILVA FILHO, Claudio Claudino da. Violência Doméstica Contra a Mulher: representações sociais de
profissionais na estratégia de saúde da família. 2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Diniz, Normélia Maria Freire
Resumo: Esta dissertação teve como objeto de estudo as representações sociais de profissionais da
Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre a violência doméstica contra mulheres e a assistência prestada,
sendo integrante do Projeto matriz “Fatores de Vulnerabilidade na Saúde das Crianças e Adolescentes de
São Francisco do Conde”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
O objetivo geral foi analisar as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência
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doméstica contra a mulher e a assistência prestada. Os objetivos específicos foram identificar a estrutura
e o conteúdo das representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica contra a
mulher; e descrever as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica
contra a mulher e a assistência prestada. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com
abordagem qualitativa, a partir do eixo teórico da Teoria das Representações Sociais. Os sujeitos do
estudo foram 52 profissionais que atuam na ESF em São Francisco do Conde-BA. Respeitaram-se as
premissas éticas e legais da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o nº 01/2011, realizou-se a coleta através do
Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e da entrevista. Os dados provenientes do TALP foram
processados através do EVOC-2003 e os dados qualitativos foram organizados com base na Análise de
Conteúdo de Bardin. O estudo permitiu mostrar que a estrutura das representações sociais de
profissionais de saúde sobre violência doméstica contra a mulher encontra-se sustentada por elementos
no Núcleo Central que guardam relação com o poder legitimado socialmente ao homem sobre a mulher
(“abuso”, “covardia”, “intolerância”, “desrespeito” e “submissão”), e com sentimentos que mostram a
fragilidade da mulher em vivência de violência doméstica (“medo”, “desespero” e “tristeza”). A ESF
mostrou-se como um espaço privilegiado para identificação e enfrentamento de situações de violência
doméstica, mas os profissionais reconhecem esta expressão da violência principalmente vinculada a
manifestações físicas, representação que repercute em atendimentos pautados no biológico. O
enfrentamento da violência doméstica para a mulher é representado como centrado na autoestima, apoio
familiar e denúncia, sendo que as(os) colaboradoras(es) desconhecem os serviços para encaminhamento
dentro da Rede local, o que limita o atendimento de saúde na perspectiva da integralidade. Sinaliza-se a
necessidade de aperfeiçoamento no processo de reconhecimento e abordagem da violência pelos
profissionais na atenção primária à saúde, valorizando o diálogo, a escuta, e o reconhecimento do outro
como sujeito de direitos.
Palavras-chave: Ação intersetorial, Assistência integral à saúde da mulher, Enfermagem, Saúde da
família, Violência doméstica.

Abstract: This dissertation had as its object of study the social representations of professionals from the
Family Health Strategy (FHS) on domestic violence against women and assistance given, it being an
integral part of the "Vulnerability Factors on the Health of Children and Adolescents in San Francisco do
Conde " matrix project, supported by the Research Foundation of the State of Bahia (FAPESB). The
overall objective was to analyze the social representations of health professionals on domestic violence
against women and health care. The specific objectives were to identify the structure and content of
social representations of health professionals on domestic violence against women, and describe the
social representations of health professionals on domestic violence against women and health care. It is
a descriptive exploratory qualitative approach, from the theoretical and methodological framework of the
Theory of Social Representations. The study subjects were 52 professionals working at the ESF in San
Francisco do Conde, Bahia, with respect to the ethical and legal premises of Resolution 196/96 of the
National Health Council (CNS). After the approval of the project by the Ethics Committee (CEP) under
the No. 01/2011, the collection of data was gathered through the Free Word Association Test (TALP) and
by interviews. The data from the TALP were processed through the EVOC-2003 and qualitative data
were organized based on the content analysis of Bardin. The study allowed to show that the structure of
social representations of health professionals on domestic violence against women is supported by the
Central Core elements that relate to the socially legitimated power over women ("abuse", "cowardice",
"intolerance", "disrespect" and "submission"), and feelings that show the
fragility of a woman
experiencing domestic violence ("fear", "despair" and "sadness"). The
ESF has shown itself as a
privileged space for identifying and coping with situations of domestic violence, but professionals often
recognize that this expression of political violence
is mainly linked to physical manifestations, a
representation which is reflected by assistance being given based only in the biological sense. Tackling
domestic violence for women is
represented as centered on self-esteem, family support and
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denunciation, and the staff members are unaware of services regarding the adequate routing of patients
within the local network, which limits the health care from the perspective of its integrity. It shows the
need for improvement in the recognition process and in the addressing of violence by professionals in
primary health care, valuing dialogue, listening, and recognizing the other as subject of rights.
Key words: Domestic violence, Full assistance to women's health, Family Health, Intersectorial action,
Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Cristina Nunes Vitor. Relações de poder no manejo do cateter percutâneo por
enfermeiras. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Pereira, Álvaro
Resumo: Este estudo cuja temática trata das relações de poder durante o manejo do cateter percutâneo
por enfermeiras neonatologistas, parte do pressuposto de que existem conflitos durante o procedimento,
mediadas pelas relações de poder entre os profissionais da assistência e a
administração destas
unidades. O trabalhador da saúde não consegue sozinho dar conta do complexo objeto do ato de
cuidar, ele sempre depende de um sistema de troca com os outros para que este trabalho se concretize.
Desta forma, existe uma pactuação do processo de trabalho entre os sujeitos envolvidos, que resulta em
disputas, produto da correlação de forças que se estabelece neste processo, que se expressam sob a
forma de relações de poder. Pela importância de tal tema, realizou-se o presente estudo exploratório de
abordagem qualitativodescritiva com o objetivo de compreender as relações de poder vivenciadas por
enfermeiras durante o manejo do cateter, identificar como são estabelecidos os limites profissionais
sobre este procedimento, descrever as relações de dominação ou de resistência vivenciadas pelas
enfermeiras durante o manejo do cateter. Para orientar esta investigação, adotou-se como eixo de
sustentação teórica o pensamento de Michel Foucault para o estudo das relações de poder, com maior
ênfase para os dispositivos disciplinares. A coleta de dados processou-se em uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de uma Maternidade de Referência da cidade de Salvador/BA através de uma
entrevista semi-estruturada, gravada. Foram sujeitos da investigação, treze enfermeiras assistenciais,
especialistas, habilitadas para o manejo do cateter percutâneo que estavam em pleno exercício de suas
atividades. Sob a ótica da Análise do Conteúdo, os resultados geraram um conjunto de três categorias
de estudo: A disciplina no manejo do cateter percutâneo por enfermeiras, a ambiguidade do saber:
poder e resistência e a presença de um poder soberano. A partir dos discursos das enfermeiras, podese perceber como a disciplina esquadrinha o agir destas profissionais, que mesmo possuindo o saber
teórico e prático sobre o procedimento contraditoriamente, não exercem este poder/saber ou o exercem
de forma velada, com resistência fraca, permitindo que estas relações se manifestam sob a forma de
conflitos com uma tendência das enfermeiras se submeterem à dominação
médica para bom
andamento do serviço. Estas observações sugerem a necessidade da adoção de uma postura crítica
frente ao contexto desta prática e de um maior aprofundamento desta
temática por parte das
organizações, das trabalhadoras e das instituições de ensino.
Palavras-chave: Cateter percutâneo, Disciplina, Enfermagem neonatal, Relações de poder.
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Abstract: This study, whose theme is about relations of power during the handling of the percutaneous
catheter by neonatologist nurses, begins with the presupposition that exist conflicts during the procedure,
mediated through relations of power between assistance professionals and those who administrate these
units. A health professional cannot take care of the complex object that is the act of caring by himself. He
always depends on an exchange system with other professionals in order to accomplish this work. Thus,
there exists a pact in the work process between the subjects involved, which results in disputes that are
products of the correlation of forces that are established in this process, those being expressed through
relations of power. Due to the importance of such a theme, it was made this present exploratory study
with a qualitative-descriptive approach whose objective is to understand the relation of power lived by
nurses during the handling of Peripherally Inserted Central Catheter; to identify how the professional
boundaries over the procedure are established, to describe the relation of dominance or resistance lived
by nurses during the handling of the catheter. To guide this investigation, it was adopted the thought of
Michel Foucault for the theoretical sustention axis
to the study of relations of power, with greater
emphasis to disciplinary devices. The data was
collected in a Neonatal Intensive Care Unit of a
Reference Maternity of the city of
Salvador/BA through a recorded semi-structured interview. The
subjects of the investigation were thirteen assistance nurses, specialists and able to handle the catheter
that were in full exercise of their activities. Under the scope of Content Analysis, the results generated a
group of three study categories: The discipline on the handling of the catheter by nurses; the ambiguity
of the knowledge; power and resistance and the presence of a superior power and the. Through what the
nurses have said, it was noted how discipline regulates how these professionals act, even though they
know the theory and practice about the procedure;
contradictory, they do not exercise this
power/knowledge or they do it in a concealed way, with a weak resistance; and that these relations are
manifested under the form of conflicts with the nurses tending to submit to the medical dominance so the
service can run smoothly. These observations suggest the need to adopt a critical poise toward the
context of the practice and an enlargement of this theme by the organizations, nurses and teaching
institutions.
Key words: Relations of Power, Percutaneous Catheter, Neonatal Nursing, Disciplinary.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
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Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: A dor é uma das principais causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade de
vida das pessoas. É, sem dúvida, uma das mais íntimas e exclusivas sensações experimentadas pelo
ser humano, pois envolve vários componentes sensoriais, afetivos,
cognitivos, sociais e
comportamentais, influenciando nas relações sociais e familiares, no
desempenho do trabalho, na
qualidade de vida e no sentido da vida daquele que a vivencia. A presente pesquisa de natureza
qualitativa, abordagem fenomenológica,teve como objeto: o significado da dor torácica para aqueles que
a vivenciaram e como objetivo: compreender
o significado da dor torácica para aqueles que a
vivenciaram. O referencial teórico utilizado foi a Análise Existencial de Vicktor E. Frankl. O local da
pesquisa foi a Unidade de Emergência de um hospital geral e particular na cidade de Salvador-Bahia,
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durante o
primeiro semestre de 2011. Para tal, utilizou-se a entrevista fenomenológica gravada e
guiada por um roteiro com três questões. No processo de análise, através da Configuração TriádicaHumanista-Existencial-Personalista, proposta por Vietta, emergiram quatro categorias: a dor torácica
vivida na concretude da existência, sofrimento vivido com a dor torácica, o cuidar/cuidado vivido no
enfretamento das situações dolorosas e o sentido da vida na concretude da dor torácica. As quatro
categorias citadas, por sua vez, dividem-se em quinze subcategorias empíricas. Na compreensão do
fenômeno foi possível apreender que as dores torácicas não estão necessariamente relacionadas com
lesões físicas, não dizem respeito somente ao ser biológico, e que, mesmo não tendo causas bem
definidas,
produzem nos indivíduos que a sentem uma preocupação muito intensa, mobilizando o
medo da morte, o medo da separação dos entes queridos, a consciência da finitude da vida e
possivelmente um vazio existencial. Também pode-se perceber que o estilo de vida
sedentário, a
sobrecarga de emoções, a ansiedade excessiva, antecipatória, além de
conflitos e sofrimentos
familiares desencadeiam sensações dolorosas intensas no tórax
impulsionando estes indivíduos a
buscarem ajuda.
Palavras-chave: Cuidado, Dor torácica, Enfermagem, Sentido da vida.

Abstract: Pain is one of the main causes for human suffering, which compromises people’s quality of
life. It is, doubtlessly, one of the most intimate and unique sensations felt by the human being which
involves a plethora of sensorial, affective, cognitive social and behavioral components, influencing social
and familiar relationships, work effectiveness, quality and meaning of life of those who feel it. This
research, which retains qualitative nature and phenomenological focus, has as object: The meaning of
chest pain for those who experienced it and as objective understanding the meaning of chest pain for
those who have been through it. The Theoretical referencial used was that of “Existencial Analysis” by
Viktor E. Frankl. The research took place inside an Emergency unity of both a general hospital and a
private hospital in the city of Salvador-Bahia throughout the first semester of 2011 by means of recorded
phenomenological interview guided by a 3 questions script. The
analysis process based on the
configuration Trialist-Humanist-Existencialist-Personalist proposed by Vietta allowed the blooming of four
different categories: The chest pain experienced in the concreteness of existence, suffering experienced
while chest pain, the caring/cared experienced in facing painful situations and the meaning of life in the
wholeness of chest pain. Those four categories, on the other hand, can be divided into fifteen different
empirical sub-categories. After understanding the phenomena it was possible to learn that chest pains
aren't necessarily related to physical harms, that they are not connected exclusively to the biological,
and, that even without well defined causes they produce on those who feel it an intense worry, provoking
the fear of death, the fear of separation from the loved ones, the conscience of life's finiteness and
possibly an existencial void. It's also possible to notice that a That a sedentary lifestyle, emotional
surges, anticipative excessive anxiety and familiar conflicts and suffering trigger intense painful chest
sensations.
Key words: Chest Pain, Meaning of life, Nursing, Caring.
Acesso remoto ao texto integral:
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Orientador: Almeida, Mariza Silva
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Resumo: Este estudo tem como objeto a participação do casal grávido em oficinas reflexivas para o
cuidado de si e do(a) RN, motivado pela lacuna na atuação do(a)s profissionais de saúde e,
notadamente, da enfermagem, em relação à necessidade da educação em saúde para o casal e/ou
acompanhante que vivencia o ciclo gravídico-puerperal. Diante dessa problemática surge
o
questionamento: Qual a influência das oficinas de reflexão desenvolvidas com o casal grávido para as
ações de cuidado de si e do(a) RN? Para respondê-lo, traçamos como objetivo
geral: Analisar a
influência das oficinas de reflexão desenvolvidas com o casal grávido para o cuidado de si do(a) recémnascido(a). Partimos do pressuposto de que o desenvolvimento de práticas educativas dialógicas e
participativas oferece à mulher grávida e a seu parceiro elementos para o cuidado de si e do(a) outro(a),
dando-lhe suporte para lidar com as mudanças que os acompanham no ciclo gravídico-puerperal. Tratase de uma pesquisa de
intervenção, de natureza qualitativa, descritiva, de caráter exploratório,
desenvolvida em uma
unidade de saúde da família no município de Arapiraca-AL, tendo como
participantes quatro casais grávidos. Os aspectos éticos e legais para pesquisa foram respeitados. O
material empírico foi produzido em duas fases, sendo a primeira por meio de três oficinas educativas
realizadas no lócus do estudo com o grupo de casais grávidos, discutindo as temáticas: gravidez,
trabalho de parto, parto/nascimento, pós-parto e cuidados com o(a) recémnascido(a); a segunda fase, no
domicílio, por meio de uma entrevista com os casais participantes no período pós-parto, abordando suas
características sociodemográficas, em específico as gineco-obstétricas, e os significados relacionados à
experiência dos casais sobre a participação nas oficinas. A análise do material produzido, mediante a
Análise de Conteúdo de Bardin, sob o enfoque teórico da integralidade, apresentou como resultados
três categorias temáticas: “Significados do processo gravídico-puerperal para a mulher grávida e seu
parceiro”; “Necessidades de cuidado sob a ótica do casal grávido”; “Oficinas de reflexão: contribuições
para o cuidado de enfermagem ao casal grávido”. A prática de educação em saúde possibilitou um
diálogo transversal, construtivo e de respeito mútuo entre as mulheres
grávidas, seus parceiros e
profissionais de saúde. O modo como se deu essa relação foi fundamental para o alcance dos objetivos
propostos, permitindo a abertura para a reflexão
da(o)s participantes sobre o cuidado, durante o
processo gestatório. Os depoimentos mostraram que as oficinas de reflexão influenciaram os casais em
relação ao enfrentamento da gravidez, parto e pós-parto, no que se refere ao cuidado de si, do(a)
parceiro (a), do(a) recémnascido(a), e no modo de lidar com os serviços e profissionais de saúde de
maior envolvimento nesse período. Inseridas na dimensão prática da integralidade, acreditamos que a
participação dos parceiros junto às suas mulheres nas ações para o cuidado no período gravídicopuerperal precisa ser estimulada e passa a ser almejada à medida que as(os) mesmas(os) notam a sua
valorização pelo(a)s profissionais.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Educação em saúde, Gravidez.

Abstract: This study has as object the participation of pregnant couples in reflective workshops to take
care of newborn and of themselves, motivated by the gap in the performance of health professionals
and, the nurses, regarding the need of health education for the couple who experiences the pregnancy
and puerperium. Given this issue arises the question: What is the influence of reflection workshops
developed with the pregnant couple for the actions of newborn and self care? To answer it we defined
the general objective: Analyze the influence of reflection workshops developed with the pregnant couple
to newborn and self care. We assume that the development of educational and participatory dialogic
offers the pregnant woman and her partner elements for the other and self care, giving support to deal
with the
changes that accompany pregnancy and puerperium. This is an intervention research,
qualitative, descriptive and exploratory, developed in a family health unit in the city of Arapiraca-AL, and
the participants was four pregnant couples. The ethical and legal aspects
for research have been
respected. The empirical material was produced in two phases, the first
through three educational
workshops held in the locus of the study with a group of pregnant couples, discussing the following
issues: pregnancy, labor, labor / birth, postpartum and
newborn care; the second stage, at home,
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through an interview with the couples participating in the postpartum period, covering sociodemographic
characteristics, specifically the obstetric and gynecological, and meanings related to the experience of
couples on participation in workshops. The analysis of the material produced by a content analysis of
Bardin, from the standpoint of theoretical integrality, presented as results three thematic categories:
"Meanings of the pregnancy and childbirth for the pregnant woman and her partner," "Care needs from
the perspective of the pregnant couple", "Workshops of reflection: contributions to nursing care for
pregnant couples". The practice of health education enabled a constructive and mutual respect dialogue
among pregnant women, their partners and health professionals. The way in which did this relationship
was crucial to the achievement of objectives, allowing the participants to reflect on the care, during the
obstetrical process. The data showed that the reflection workshops influenced couples in relation to
confrontation of pregnancy, childbirth
and postpartum, with regard to the care of the self, partner,
newborn, and how to deal with the services and health professionals for greater involvement in this
period. Inside the dimensions of integrality, we believe that the participation of partners with women in
their actions for care during pregnancy and childbirth needs to be stimulated and begins to be desired
when they note this valorization by the professionals.
Key words: Health Education, Pregnancy, Prenatal care.
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Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo como o objetivo de analisar a participação do acompanhante
no cuidado à criança hospitalizada em clínica pediátrica na percepção da equipe de enfermagem. A
pesquisa foi realizada na Clínica Pediátrica de um Hospital Público da cidade de Feira de Santana – BA,
onde foram entrevistados 14 membros da equipe de enfermagem, através da entrevista semi-estruturada.
A análise dos dados foi norteada pelos pressupostos do Cuidar/Cuidado, através da técnica de Análise
de Conteúdo, proposta por Bardin (1977). Desta análise emergiram duas categorias: 1) Percepção da
equipe de enfermagem sobre o acompanhante da criança hospitalizada em clínica pediátrica, composta
por três subcategorias: presença do acompanhante no cuidado a criança hospitalizada; participação do
acompanhante na clínica pediátrica: relações estabelecidas, atribuições e conflitos; identificação dos
cuidados quotidianos e de reparação na clínica pediátrica. 2) Instrumentalização da equipe de
enfermagem para o cuidar da criança hospitalizada. O estudo revelou que o cuidador acompanhante,
deve ser orientado e ajudado no processo do cuidar. A equipe de enfermagem avalia o acompanhante
como alguém que favorece o estabelecimento de um clima emocional desejável, como também
colaborador no desenvolvimento do trabalho da equipe, sendo co-participante do processo. Assim, desde
que os acompanhantes aceitem certas condições, que dependem de cada profissional individualmente,
sua presença é reconhecida como importante, caso contrário, torna-se um obstáculo para o cuidado. As
atividades delegadas ao acompanhante no cuidado à criança hospitalizada podem ser classificadas como
cuidados rotineiros ou quotidianos, considerados como essenciais para manutenção da vida, como citado
pela autora Colliére (1999), entretanto, em muitos momentos da hospitalização estes acompanhantes
realizam cuidados mais complexos. O presente estudo visa contribuir de forma reflexiva para uma melhor
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assistência da equipe de enfermagem junto à criança hospitalizada, tendo o acompanhante como um
parceiro no processo de desenvolvimento do cuidado a criança.
Palavras-chave: Acompanhante, Criança hospitalizada, Equipe de enfermagem.

Abstract: This is a qualitative study that aims to analyze the participation of the hospital companion in
the care given to hospitalized children in pediatric clinic through the eyes of the nursing staff. The
research was held at the Pediatric Clinic of a public hospital in the city of Feira de Santana – BA, where
14 nursing staff members were interviewed through the semi-structured interview technique. The data
analysis was guided by the premises of the Caring / Care, through the technique of Content Analysis as
proposed by Bardin (1977). From this analysis two categories emerged: 1) Perception of the nursing staff
on the hospitalized child
companion, which comprised three subcategories: the presence of the
companion during the care given to the hospitalized child; participation of the companion in the pediatric
clinic: relations established, conflicts and tasks; identification of the daily care and the so called repair
care in the pediatric clinic. 2) Instrumentalization nursing staff for the care of hospitalized children. The
study showed that the companion who is a caregiver must be guided and helped in the caring process.
The nursing staff qualifies the companion as someone who can favor the establishment of a desirable
emotional environment, as well as a collaborator in the development of the staff’s work, co-participating
in the process. Thus, since the companion accepts certain conditions that will depend on each health
professional individually, the presence of the companion is recognized as important, otherwise, this
presence would become an obstacle in the caring process. The tasks assigned to the companion in the
caring of the hospitalized child can be classified as daily or routine care, considered as essential for life
support, as established by Colliére (1999), however, in many
moments of the hospitalization the
companions undertake more complex care. The present study aims to contribute in a reflexive way for a
better assistance of the nursing staff to the hospitalized child, having the companion as a partner in the
process of the development of the care given to the child.
Key words: Hospitalized children, Companion, Nursing staff.
Acesso remoto ao texto integral:
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Resumo: A violência doméstica contra a mulher grávida constitui-se um grave problema de saúde
pública, sendo manifestada a partir de uma relação desigual de poder, enraizada nas relações de
gênero, fruto da construção histórico-cultural. São sérias as repercussões da violência doméstica para a
saúde física e psicológica da mulher, podendo se tornar mais grave caso se tratar de adolescentes,
devido a transformações peculiares inerentes a esta fase da vida.
Estudo de natureza qualitativa
fundamentada no método da história oral temática. A pesquisa teve como objeto a história oral das
adolescentes grávidas em situação de violência doméstica, como objetivo geral analisar a história oral
de adolescentes grávidas em situação
de violência doméstica. Os objetivos específicos foram:
caracterizar as adolescentes grávidas em situação de violência doméstica e descrever a história oral
destas. O corpus foi composto por cinco adolescentes negras. Como instrumento de coleta de dados,
utilizou-se entrevistas com questões fundamentadas na história oral temática. O estudo foi realizado
entre os meses
de março e maio de 2011. Foram observados os aspectos éticos baseados na
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Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), e o projeto foi aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia sob o nº
5/2011. O método usado no estudo detalhado do material foi a análise de conteúdo de
Bardin.
Emergiram duas areas temáticas: infância e adolescência. A area temática da infância com a categoria
vivência de violência (subcategorias: negligência; violência psicológica,
física e sexual); e a da
adolescência com as categorias: vivência da sexualidade
(subcategorias: primeira relação sexual;
contracepção) e gravidez (subcategorias: gravidez
desejada/não desejada; vivência de violência
doméstica; assistência pré-natal). A partir da análise das categorias e subcategories obtive-se: 1) A
violência, tanto na infância quanto na adolescência, permeou as histórias das adolescentes estudadas;
2) Suas trajetórias de vida revelaram uma infância marcada pela negligência por parte da família e do
estado, ficando,
assim, expostas ao trabalho infantil, à exploração sexual, à opressão e às mais
variadas formas de violência; 3) De igual modo, a adolescência foi marcada pelas iniquidades sociais,
pela iniciação precoce na sexualidade: ou seja, sem a devida orientação dos educadores e/ou dos
profissionais de saúde, a sexualidade culminou em gravidez e na violência no decorrer do período
gestacional, cometida principalmente por parte do companheiro. Diante do exposto,
cabe aos
profissionais de saúde, à sociedade de forma geral e ao estado discutir o contexto das histórias de vidas
das adolescentes grávidas em situação de violência doméstica para, então, colocar em prática as
políticas públicas que atendam às demandas dessas mulheres. Faz-se necessária também uma urgente
capacitação de profissionais da área de saúde bem como na área de educação no sentido de identificar
e intervir nas situações de violência por meio da prevenção, diagnóstico e tratamento dos sujeitos
envolvidos no processo.
Palavras-chave: Gravidez na adolescência, História oral, Violência doméstica.

Abstract: Domestic violence against pregnant woman constitutes a serious problem on public health and
this is manifest through an unequal power relation rooted in gender relations, as a result of an historical
and cultural construction. The repercussions of domestic violence to physical and psychological woman
health are serious: it can be more serious if we are treating with adolescent, because of the peculiar
transformations inherent to this life phase. This research is a qualitative one, based on thematic oral
story. Its general goal was to analyze life story of pregnant adolescent in situation of domestic violence
and the specific goals were to characterize pregnant adolescent in situation of domestic violence and to
describe their life stories. Our corpus was composed by five Black adolescent. As an instrument of data
collecting, we utilized interview with questions which were based on thematic oral story. The study was
carried on between March and May 2011. We observed the ethical aspects based on 196/96 Resolution
of National Health Council (BRASIL, 1996), approved by the Committee of
Ethic and Research of
Nursing School in Federal University of Bahia under the nº 05/2011. The method used in the material
detailed study was Bardin’s content analysis. In this research were used two thematic areas: childhood
and adolescence. Childhood category was experience of violence (subcategories: negligence;
psychological, physical and sexual violence); adolescence categories: sexual experience (subcategories:
first sexual intercourse; contraception) e pregnancy (subcategories:
wanted/unwanted pregnancy;
experience of domestic violence; pregnancy assistance). From analyses of these categories and subcategories, were found the following results: 1) Violence, in the childhood as well as in adolescence,
permeated stories’ life of studied adolescent; 2) Their life trajectories showed a childhood marked by
negligence of the family and the state. Thus, they were exposed to child work, sexual exploration,
oppression and to several forms of violence; 3) Adolescence was also marked by social iniquities, by
premature initiation on sexuality, that is, without educators’ orientation
and/or those of health
professionals, sexuality culminated in pregnancy and in violence during pregnancy, violence committed
mainly by the mate. Because of this, it’s up to us, health professionals, to the society and to the state
discuss the context of life stories of pregnant adolescent in situation of domestic violence to, than, realize
public policies which attend those women’s demands. It’s also necessary an urgent capacitating of
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professionals in health and educational areas to identify and interfere in the situations of violence through
preventing, diagnosis and caring the subjects involved in the process.
Key words: Oral story, Pregnancy in adolescence, Domestic violence.
Acesso remoto ao texto integral:
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PARCERO, Sonia Maria de Jesus. Participação do parceiro na gravidez não planejada segundo o
olhar das mulheres. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Coelho, Edméia de Almeida Cardoso
Resumo: A assunção de responsabilidade pelo parceiro é fator decisivo na aceitação de uma gravidez
não planejada e sua participação é importante desde a escolha compartilhada de contraceptivos à
experiência da gravidez e ao seu desfecho. Valorizando a importância da co- responsabilidade
masculina na gravidez não planejada e a complexa rede multifacetada que envolve a ocorrência de uma
gravidez, foi realizada uma pesquisa que teve como objetivos descrever o perfil sociodemográfico de
parceiros de mulheres em situação de gravidez não planejada; caracterizar a participação do parceiro
quanto à responsabilidade pela contracepção e descrever características do relacionamento entre o
parceiro e sua companheira em situação de gravidez não planejada. Trata-se de estudo, descritivo,
exploratório, de abordagem quantitativa, desenvolvido durante o período de março a dezembro de 2011.
A pesquisa foi realizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e a população foi constituída por 191
mulheres grávidas em qualquer fase do ciclo gestacional, que estiveram sob acompanhamento pré-natal
nas Unidades de Saúde da Família, no período de maio a setembro de 2010. O instrumento de coleta
dos dados foi um formulário de entrevista com perguntas estruturadas e semi- estruturadas, aplicadas às
mulheres grávidas que aceitaram participar do estudo. Após a digitação os dados foram exportados para
o software estatístico STATA v.8. A análise foi
realizada mediante distribuição de frequências bivariadas para as variáveis qualitativas e medidas descritivas para as variáveis quantitativas (médias e
desvio padrão). Para verificar diferenças entre as proporções, utilizou-se o Teste Chi-quadrado de
Pearson ou o Exato de Fischer (quando necessário), adotou-se o nível de significância estatístico de 5%
(p = 0,05). Os resultados do estudo revelaram parceiros em situação socioeconômica desfavorável ao
acesso a informações, e a reflexões mais amplas sobre a participação masculina no processo
reprodutivo, notadamente influenciado pela baixa escolaridade e pela baixa renda. A maioria
das
mulheres informou não ter planejado a gravidez, 66,5%, sendo elas as principais responsáveis por evitar
a gravidez. Em relação a outras características do relacionamento, ser casada ou ter união estável se
apresentou como importante fator que contribui para a ocorrência e para a aceitação da gravidez, tendo
alta significância estatística. Quanto à reação do parceiro, mais da metade das mulheres informou
satisfação com a constatação da gravidez porque a desejavam, enquanto outro grupo, embora não
tenha inicialmente demonstrado satisfação, a aceitou posteriormente. O mesmo se repete em relação
aos familiares do parceiro, chamando atenção para a falta de apoio por uma parcela de familiares. O
estudo também evidenciou que existe uma tendência para a aceitação da gravidez pelo parceiro, o que
se apresenta com menor frequência por sua família. Esta pesquisa oferece subsídios para reflexão
sobre as práticas de atenção em saúde nos programas de planejamento reprodutivo e a participação
efetiva do homem no processo gravídico-puerperal e indica que na ESF há necessidade de se ampliar o
estímulo à co-responsabilidade masculina no processo da gravidez. Ressaltamos o papel da enfermeira
no processo, tendo em vista ser a profissional que está à frente das ações básicas de saúde na ESF.
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Palavras-chave: Enfermagem, Gravidez e parceiros, Gravidez não planejada, Homens e gravidez.

Abstract: The assumption of responsability by the partner is a decisive factor in the acceptance of an
unplaned pregnancy and their participation is important since the choice of contraceptives to the shared
experience of pregnancy and its outcome. Valuing the importance of male coresponsability in unplanned
pregnancies multifaceted and complex network that involves the occurrence of pregnancy was carried
out a survey that aimed to describe the sociodemographic profile of partners of women having an
unplanned pregnancy, characterize the participation of partner and the responsability for contraception
and describe characteristics for the relationship betweern the partner and his partner in a situation of
unplanned pregnancy. It is a description study, exploratory, developed during the period from March to
December 2011. The survey was conducted in Salvador at the rail Suburb, this study consisted of a
population of 191 pregnant women at any stage of the cycle pregnancy who were under prenatal care in
Family Health Units in the period from May to September 2010. The data collection instrument was an
interview form with structured questions and semiestructured applied to pregnant women who agreed to
participate. After typing the data they were exported to statistical software STATA v.8. The analysis was
performed by bi-frecuency distribution caried for qualitative variables and descriptive meassures for
quantitative variables (mean and standard deviation). To see differences between the proportions, the
chisquare test of pearson or fisher´s exact was used (when necessary), we adopted the statistical
significance level of 5% (p = 0,05. Study results revealed partners in unfavorable socioeconomic acces
to information and further reflections on male participation in reproductive process, particularly influenced
by low education and low income. Most women reported not having planned the pregnancy, 66.5%,
which were the main responsible for preventing pregnancy. For other characteristics of the relationship,
being married or having a stable relationship is presented as an important contributing factor to the
occurrence and acceptance of pregnancy, with high statistical significance. According to the partner
reaction, more than half of women reported satisfaction with the finding of wanted pregnancy, while
initially another group did not demonstrated satisfaction, subsequently accepted. The same occurs in
relation to the partner´s family, calling attention to the lack of support from the family. The study also
showed that there is a tendency to accept the partner´s pregnancy, which appears less frequently by
their family. This research offers support for reflection on the practices of health care programs in
reproductive planning and effective participation of man during their partner´s pregnancy and childbirth,
and indicates that in the FHS there is a need to expand the co-stimulation of male responsibility in the
process of pregnancy. We emphasize the role of the nurse in the process in order to be a professional
who is ahead of basic health in the FHS.
Key words: Nursing, Unplanned pregnancy, Men and pregnancy, Pregnancy and partners.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Fagundes, Norma C.
Resumo: Condições de trabalho é um conjunto de fatores que atuam direta ou indiretamente na
execução de uma atividade, que poderá influenciar na qualidade de vida no trabalho e na assistência
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aos usuários. Contemplam vários elementos, como os ambientes físico, químico e biológico, riscos de
acidentes, insumos e equipamentos adequados ergonomicamente, remuneração e benefícios recebidos,
educação permanente, processo de trabalho e o clima social entre trabalhadores e seus superiores
hierárquicos. Objetivou-se descrever as condições
de trabalho em enfermagem nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) para adultos. Trata-se de um estudo de caso único, descritivo, exploratório com
abordagem quantitativa, realizado a partir de um questionário. O instrumento de coleta de dados foi
construído e validado por expertises no assunto, utilizando duas rodadas da técnica Delphi, com alfa de
cronbach =
0,93. O lócus do estudo foram duas UTIs para adultos de um Complexo Hospitalar
Universitário da cidade de Salvador, Bahia, denominadas UTI-A e UTI-B. Participaram do estudo, após
anuência, 64 trabalhadoras, sendo 38 enfermeiras, 25 técnicas e 26 auxiliares de enfermagem. Os
dados foram analisados no software STATA v.8 e apresentados em forma de tabelas. Os resultados
evidenciaram que a maior parte da população é feminina, jovem, casada, sem filhos, com um ou dois
empregos, a depender da unidade, com remuneração entre
4 a 6 salários mínimos. Existem três
vínculos de emprego nas unidades: estatutário federal, estatutário estadual e pela CLT; a jornada de
trabalho é de 30 horas; há divergências entre as condições de trabalho consideradas boas e as ruins
nas duas UTIs para adultos referentes ao ambiente físico, benefícios e remuneração, ambiente social e
desenvolvimento e realização profissional, conforme as respostas das entrevistadas. Conclui-se que
existe a necessidade de acompanhamento do serviço de medicina ocupacional para avaliar os riscos de
acidentes,
doenças ocupacionais não apenas em decorrência da ergonomia, avaliar a saúde das
trabalhadoras mediante exames periódicos, avaliar os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI);
acompanhamento do serviço de gestão de pessoas no intuito de manter o bom ambiente social e
melhorar o programa de educação permanente; e dos gestores da Organização acompanhar todos os
processos nas UTIs, para garantir uma assistência de enfermagem livre de danos aos pacientes e
trabalhadoras, e manter boas condições de trabalho, para que as trabalhadoras tenham qualidade de
vida no trabalho e sintam-se motivadas para o exercício da enfermagem na Organização do estudo.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermagem, Unidade de terapia intensiva.

Abstract: Working conditions are a set of factors that act directly or indirectly in the execution of an
activity, which may influence the life quality in work and the users assistance. Include several elements,
such as physical, chemical and biological, risks of accidents, ergonomically appropriate equipment,
compensation and benefits received, continuing education, work process and social climate between
workers and their superiors. The objective was to examine nursing working conditions in intensive care
units (ICU) for adults. It is a single case study,
descriptive, exploratory quantitative study from a
questionnaire. The data collection instrument was constructed and validated by expertise in the subject,
using two rounds of the Delphi technique, with Cronbach's alpha = 0,93. The locus of the study were two
adult ICU of a University Hospital Complex of the city of Salvador Bahia, called ICU-A and ICU-B.
Participants, after approval of the study, 64 workers, 38 nurses, 25 technicians and 26 nursing
assistants. The data were analyzed using STATA v.8 and presented in tables. The results showed that
most of the population is female, young, married, no children, with one or two jobs depending on the unit,
they receive between 4-6 times the minimum wage, there are three links employment units: statutory
federal, statutory state and CLT, and the workday is 30 hours, there are differences between the working
conditions considered good and bad in both ICUs for adults for the physical environment, benefits and
compensation, social environment and development and professional achievement as the answers of
respondents. We conclude that there is a need to monitor the occupational health service to assess the
risk of accidents, occupational diseases not only because of ergonomics, assess the health of workers
through regular examinations to assess the PPE; monitoring service personnel management in order to
maintain good social environment and improve the continuing education program, and the managers of
the organization keep track of all processes in the ICU to ensure a nursing care free of harm to patients
and workers, and maintain good working conditions for the workers to have life quality at work and feel
motivated to nursing practice in the Organization of the study.
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Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Melo, Cristina Maria Meira de
Resumo: Trata-se de uma análise teórica, cujo objetivo foi compreender como se conforma o valor da
força de trabalho da enfermeira, embasada na teoria do valor de Karl Marx. A categoria de análise central
é o valor da força de trabalho da enfermeira e as variáveis identificadas para a sua compreensão foram o
trabalho feminino; o tempo de formação para o trabalho; a divisão parcelar do trabalho; e o tempo do
trabalho. A estratégia adotada para a construção dos capítulos foi a revisão sistemática da literatura
sobre as variáveis selecionadas, e para a discussão dos achados utilizou-se o método dialético. A análise
aponta que a força de trabalho da enfermeira é constituída por elementos que aportam maior valor, como
a crescente qualificação e a natureza assistencial-gerencial do seu trabalho, que a capacita para articular
os diversos processos de trabalho na saúde. Contudo, os elementos que aportam menor valor à força de
trabalho são preponderantes, o que em parte é explicado pela conjuntura social brasileira
contemporânea, caracterizada pelo trabalho flexibilizado e precarizado. Contribuiainda para esse cenário
a incipiente organização das enfermeiras enquanto classe trabalhadora, o que as torna mais vulneráveis
ao trabalho precarizado, uma vez que as iniciativas individuais para negociação da jornada de trabalho e
salário contribuem para a redução do valor da força de trabalho; a competição entre as enfermeiras, o
que colabora para o aumento da intensidade da jornada de trabalho e a diminuição do salário; a
competição no campo da enfermagem, com a entrada de mão de obra complementar; o modelo
assistencial hegemônico na saúde, o modelo biomédico, expresso no trabalho da enfermeira com foco
nosaspectos técnicos do trabalho em detrimento dos aspectos políticos; e os fatores relacionados com os
determinantes de gênero no mercado de trabalho e no campo da enfermagem, principalmente em seus
aspectos subjetivos, que mantêm entre as enfermeiras um sistema de valores morais que remetem ao
período pré-profissional. Por fim, considera-se que a compreensão do valor da força de trabalho da
enfermeira não se reduz a sua dimensão econômica, sendo as relações estabelecidas na sociedade os
principais fatores que explicam a contradição existente na conformação desse valor.
Palavras-chave: Valor, Trabalho, Enfermeira.

Abstract: This is a theoretical analysis that aims to understand the way the value of the nursing
workforce is configured, using Karl Marx’s theory as a basis. The central category of analysis is the value
of the workforce and the variables identified in order to understand this were: female work; time spent on
work training; division of labour; and time spent working. The strategy used to construct the chapters was
a systematic review of literature regarding the variables and a discussion of the findings utilizing the
dialectic method. The analysis indicates that, although the nursing workforce features aspects that confer
greater value, such as the increasing number of qualifications and the care-management nature of the
work, which enables coordination across a range of health work processes, elements that confer less
value on the workforce predominate; this is in part explained by the work situation in contemporary
Brazilian society, which is flexible and precarious. Other elements that contribute to this situation are: the
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still incipient and fragile organization of nurses as a class of workers, which makes them more vulnerable
to precarious work, since individual
initiatives to negotiate wages and working hours contribute to
reductions in workforce value;
competition between nurses, which leads to an increasingly intense
working day and wage
reductions; competition within the field of nursing, with the entry of a
complementary workforce; the hegemonic health care model, which reinforces the tendency for nursing
work to focus solely on technical aspects, to the detriment of policy; and issues of gender both in the
work market and within the profession, principally due to subjective elements, whereby the nurses
maintain a set of moral values that refers back to the pre-professional period. Finally, we consider that an
understanding of the value of the nursing workforce should not be reduced to economic aspects and that
relationships established in society are the main factors that explain the existing contradictions in the way
the value of this workforce is configured.
Key words: Value, Work, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://blog.ufba.br/grupogerirenfermagem/files/2011/07/O-valor-dafor%C3%A7a-de-trabalho-da-enfermeira.pdf
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Orientador: Oliveira, Jeane Freitas de
Resumo: Esta pesquisa aborda o protagonismo feminino no fenômeno das drogas enfocando o
envolvimento de mulheres presidiárias com o consumo e o tráfico dessas substâncias e os impactos
decorrentes desses envolvimentos para as suas vidas. Desenvolvida com o pressuposto de que o
envolvimento das mulheres com as drogas gera impactos de várias ordens que merecem ser
investigadas, foi estabelecido como objetivos: descrever os envolvimentos de mulheres que cumprem
pena sob regime prisional com o fenômeno das drogas e identificar os impactos decorrentes desses
envolvimentos para as suas vidas. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem
qualitativa, realizada com vinte e seis internas de uma penitenciaria feminina, em Salvador-BA. As
informações foram coletadas no período de abril a outubro de 2011, em dias e horários alternados, de
acordo com as condições da instituição, através de coleta documental, desenho estória-tema e entrevista
semiestruturada. Os dados, a priori, foram analisados separadamente de acordo com as técnicas
utilizadas e, posteriormente, seguiram as etapas da análise de conteúdo temática. Os resultados
revelaram formas distintas do envolvimento das mulheres com as drogas, a influência do contexto
prisional no inicio do consumo e/ou substituição de drogas, e a reprodução das desigualdades de gênero
no papel desempenhado pelas mulheres no tráfico. O aprisionamento foi demarcado como uma situação
que ocasionou perdas relacionadas à liberdade, aos laços familiares e aos bens materiais. Sentimentos
de culpa, medo, tristeza, vergonha e situações de violência, assim como a oportunidade de estudar,
qualificação profissional e reaproximação com algum membro da família também foram assinalados
como impactos resultantes do envolvimento com as drogas após o aprisionamento. Ganhos financeiros
gerados pelo comercio das drogas foram sinalizados como relevantes para suprir necessidades pessoais
e dos familiares antes do aprisionamento. Embora a pesquisa seja limitada a um grupo de mulheres
presidiárias seus resultados evidenciam desigualdades de gênero no tocante aos envolvimentos das
mulheres com as drogas e as suas repercussões assinalando a urgência de maiores investigações sobre
a temática. Ademais, aponta a necessidade de inclusão e/ou ampliação da abordagem dessa
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problemática na formação de Enfermeira(o)s visando uma prática que contemple especificidades de
mulheres envolvidas com drogas.
Palavras-chave: Drogas, Mulheres, Prisão, Enfermagem.

Abstract: The present research approaches the female role in the drug phenomena focusing the
involvement of women prisoners with the consumption and trafficking of these substances and the
impacts from this involvement in their lives. Developed with the assumption that the involvement of
women with drugs generates impacts of various orders that are worthy of
being investigated, the
following objectives were established: describe the involvement of women serving time in prison with the
drug phenomena and identify the impacts from this involvement in their lives. This is an exploratory,
descriptive research, of a qualitative approach, performed with twenty-six interns of a female prison, in
Salvador-BA. The information was collected from the period of April to October, 2011, on alternate days
and hours, in accordance with the conditions of the institution, by gathering information, thematicdrawing with stories and semi-structured interviews. The information, a priori, was analyzed separately in
accordance with the techniques used and, later, following the phases of thematic content analysis. The
results reveal distinct forms of involvement of the women with drugs, the influence of the prison context
at the beginning of the consumption and/or
substitution of drugs, and the reproduction of gender
inequality in the role performed by women in trafficking. Imprisonment was associated to a situation
causing loss related to freedom, family ties and material assets. Feelings of guilt, fear, sadness, shame
and situations of violence, as well as opportunities to study, professional qualification and reconciliation
with some family members were also denoted as impacts resulting from involvement with drugs after
entering the prison. Financial gains resulting from the drug trade were signaled as relevant to cover
personal and family necessities. Despite the research having been limited to
a group of women
prisoners, the results evidence gender inequality regarding the involvement of women with drugs and the
repercussions indicate the urgency of further investigation on this matter. Further, the need for inclusion
and/or expansion of the approaches to this issue in the formation of Nurses is demonstrated with the aim
of a practice that contemplates the specificity of women involved with drugs.
Key words: Nursing, Prison, Drugs, Women.
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Resumo: Este estudo teve por objetivo construir, validar e normatizar a Escala de Predisposição à
Ocorrência de Eventos Adversos (EPEA). A EPEA foi construída como um escala do tipo Likert,
buscando avaliar as atitudes dos enfermeiros sobre os aspectos da estrutura e processo que podem
comprometer a qualidade do cuidado de enfermagem em UTI, tendo como indicador de resultados o
evento adverso (EA). Para a definição do construto e elaboração dos itens do instrumento, foi realizado
um levantamento bibliográfico, a partir de critérios e recomendações de organizações nacionais e
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internacionais de promoção à qualidade do cuidado e segurança do paciente em UTI, que resultou em
um instrumento preliminar contendo 90 itens, divididos em três dimensões tendo como pressuposto a
abordagem teórica proposta por Donabedian (1980) para a avaliação da qualidade do cuidado em saúde
(estrutura, processo e resultado). Foi realizada a validação de conteúdo do instrumento por meio da
técnica de análise de juízes e análise semântica. A EPEA resultante desta etapa continha 34 itens
agrupados em três dimensões: estrutura (18 itens), processo (43 itens) e resultado (3 itens). Os locais da
investigação foram seis unidades de terapia intensiva de alta complexidade de hospitais gerais e de
ensino, sendo três hospitais públicos e três hospitais filantrópicos localizados no município de Salvador,
Bahia. A amostra do estudo de validação da EPEA compreendeu 128 enfermeiros, sendo a grande
maioria do sexo feminino (90,6%). Destes, 63 (49,2%) trabalhavam em UTI públicas e 65 (50,8%) nas
UTI filantrópicas. O estudo da validade do construto se deu pela técnica de análise fatorial, onde
inicialmente, optou-se ela associação da dimensão resultado à dimensão processo devido a seu reduzido
número de itens, e ao fato de toda a escala ter sido baseada em medidas de segurança do paciente
voltadas à prevenção do evento adverso (indicador de resultado). Foram retirados seis itens da
abordagem estrutura e nove itens da abordagem processo por apresentarem cargas fatoriais inferiores a
0,30. O total da variância explicada para as duas abordagens (estrutura = 22,85%; processo = 23,89%)
após a extração destes itens reflete um bom grau de representação em relação ao traço latente. O exame
da fidedignidade da EPEA através do alpha de Cronbach obteve como resultado os seguintes
coeficientes: 0,796 indicando boa confiabilidade para 12 itens da abordagem estrutura, e 0,919 indicando
boa confiabilidade para 34 itens da abordagem processo. Tais resultados demonstram um bom nível de
consistência interna do instrumento. Para a normatização dos escores da EPEA foi utilizada uma norma
intragrupo com a definição de três faixas percentílicas, por abordagem, para avaliação da atitude dos
Enfermeiros frente às condições que predispõem a ocorrência de eventos adversos em UTI: baixa
percepção (x < 50), média percepção (50 ? x ? 75) e alta percepção (x > 75). Tendo por base seus
indicadores psicométricos, verifica-se que a EPEA pode ser considerada uma medida válida para avaliar
as atitudes dos enfermeiros frente aos fatores que podem predispor a ocorrência dos eventos adversos
em UTI.
Palavras-chave: Qualidade, Doença Latrogênica, Validação, Psicometria.

Abstract: This study aimed to build, validate and standardize Scale Predisposition the Occurrence of
Adverse Events (EPEA). The EPEA was constructed as a Likert scale, seeking to assess the attitudes of
nurses on aspects of structure and process that may compromise the quality of nursing care in the ICU,
with the results as an indicator of adverse event (AE). For the definition of the construct and design of the
instrument items was based on a literature, from criteria and recommendations of national and
international organizations to promote the quality of care and patient safety in the ICU, which resulted in a
primary instrument containing 90 items, divided into three dimensions from the assumption the theoretical
approach proposed by Donabedian (1980) for assessing the quality of health care (structure, process and
outcome). Was performed to validate the content of the instrument by means of the technique of judges
and semantic analysis. The EPEA resulting from this step contained 34 items grouped into three
dimensions: structure (18 items), process (43 items) and outcome (3 items). The local research were six
intensive care units of high complexity of general and teaching hospitals, three public hospitals and three
charity hospitals located in the city of Salvador, Bahia. The study sample consisted of validation of EPEA
128 nurses, the vast majority being female (90.6%). Of these, 63 (49.2%) worked in public ICU and 65
(50.8%) in the ICU philanthropic. The study of the validity of the construct was made by factorial analysis
where initially it was decided to pool the outcome dimension to dimension process due to its small number
of items, and the fact that the whole scale was based on safety measures Patient aimed at prevention of
the adverse event (outcome indicator). Six items were removed from the structure and approach of the
nine items process approach for presenting factor loadings lower than 0.30. The total variance explained
by the two approaches (structure = 22.85%; process = 23.89%) after extraction of these items reflects a
fair degree of representation regarding latent trait. The examination of the reliability of the EPEA through
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Cronbach's alpha obtained as a result of the following factors: 0.796 indicating good reliability for 12 items
of the approach structure, and 0.919 indicating good reliability for 34 items of process approach. These
results demonstrate a good level of internal consistency. For the normalization of scores of EPEA was
used with a standard definition of intragroup three tracks percentile for approach to evaluate the attitude of
nurses in the face of conditions that predispose to adverse events in the ICU: low perception (x <50),
average perception (50? x? 75) and high perception (x> 75). Based on their psychometric indicators, it
appears that the EPEA can be considered a valid measure to assess the attitudes of nurses towards
factors that may predispose to the occurrence of adverse events in the ICU.
Key words: Disease Latrogênica, Validation, Psychometrics, Quality.

Nº de Classificação: 18133
PINHEIRO, Ana Paula Silva. O cuidado domiciliar de crianças com hidrocefalia: experiência de mães.
2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Camargo , Climene Laura de
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa fundamentada na teoria da
Adaptação de Roy com o objetivo de descrever a experiência de mães no cuidado domiciliar de crianças
com hidrocefalia. Os sujeitos do estudo foram os cuidadores principais das crianças com hidrocefalia no
domicilio, que nesse estudo foram mães. Na coleta de dados utilizou-se a técnica da entrevista semiestruturada. Os dados foram coletados nos meses de julho e agosto de 2011, nas unidades pediátricas
de internação e emergência do Hospital Geral Roberto Santos em Salvador (BA). Para a apreciação dos
dados utilizou-se análise de conteúdo de Bardin, de onde emergiram os eixos temáticos: descobrindo a
doença da criança; cuidando da criança com hidrocefalia no domicilio e redes de apoio social as famílias
de crianças com hidrocefalia. E como subcategorias: o período da descoberta, sentimentos expressos
pelas mães no momento da descoberta, o percurso da descoberta, cuidados básicos prestados a criança
com hidrocefalia no domicilio, dificuldades para cuidar da criança com hidrocefalia no domicilio, os
sentimentos que emergiram do processo de cuidar da criança com hidrocefalia no domicilio, apoio da
familia, apoio da religiosidade e apoio comunitário. Os resultados encontrados revelam que a descoberta
da doença pela família é um momento marcado por uma sucessão de reações e sentimentos que envolve
estágios iniciais de choque, negação, raiva e tristeza que posteriormente dão lugar a uma fase de
aceitação, equilibrio e reorganização. Após a alta hospitalar, os cuidados básicos prestados a criança no
domicilio foram considerados de fácil execução para a maioria das entrevistadas. Entretanto, algumas
dificuldades foram demonstradas nos cuidados domiciliares como a identificação dos sinais de
complicação da doença, a prevenção do risco de aspiração de alimentos e o agendamento de consultas
de acompanhamento especificas para a reabilitação da criança A falta de orientação para alta hospitalar
foi um dos maiores desafios enfrentados pelas mães levando as mesmas à irem em busca de outras
fontes para obter informações sobre os cuidados com a criança doente e as principais formas de
tratamento. Durante esse processo surgiram uma gama de sentimentos e sensações dentre eles
destacam-se a tristeza, a tensão, o estresse e a preocupação, como resultado da diversidade de
atividades do cotidiano e da possibilidade de intercorrências. Com a formação do vínculo afetivo com as
crianças, o cuidar passou a representar para as mães um motivo de felicidade, prazer e a expressão do
amor incondicional. A vivência desses sentimentos suscitou a necessidade de suporte das redes sociais
como a família, comunidade e religião. Assim, os resultados encontrados contribuiram para uma relfexão
dos profissionais de saúde acerca da preparação dos cuidadores de crianças com hidrocefalia para a alta
hospitalar e identificaram a necessidade de assegurar uma rede de assistencia à saúde integral para
essas crianças, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida no ambiente domiciliar. A
experiência das mães no cuidado a criança com hidrocefalia no domicilio revelou os principais
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sentimentos envolvidos no processo de cuidar no domicilio, os fatores que influenciavam esse cuidado e
descreveu como este era prestado no ambiente domiciliar.
Palavras-chave: Cuidado da criança, Família, Hidrocefalia.

Abstract: That is a descriptive study with qualitative approach based on Roy's Adaptation Theory in
order to describe the experience of mothers in the home care of children with hydrocephalus. The study
subjects were the main caregivers of children with hydrocephalus at home, that in this study were
mothers. Data collection used the technique of semi-structured interview. Data were collected in July and
August 2011, in pediatric units and emergency of Hospital Roberto
Santos in Salvador (BA). For
evaluating the data we used content analysis of Bardin, where the central themes emerged: discovering
the child's illness, caring for the child with hydrocephalus in the home and social families’ support of
children with hydrocephalus. As subcategories: the period of discovery, feelings expressed by mothers at
the time of discovery, the journey of discovery, basic care provided to children with hydrocephalus at
home, difficulties to care for children with hydrocephalus at home, the feelings that emerged from the
process care for children with hydrocephalus in the home, family support, support from religious and
community support. The results showed that the discovery of the disease by the family is a period
marked by a succession of feelings and reactions involving the initial stages of shock, denial, anger and
sadness that later give rise to a phase of acceptance, balance and reorganization. After discharge, the
basic cares provided to children in a household were considered easy to perform for most respondents.
However, some difficulties have been
demonstrated in home care as the identification of signs of
complications of the disease, preventing the risk of aspiration of food and scheduling follow-up visits for
specific rehabilitation of the child. The lack of orientation to hospital discharge was one of the largest
challenges faced by mothers taking them to search of other sources for information on caring for the sick
child and the main forms of treatment. During this process emerged a range of feelings among them
highlight the sadness, tension, stress and worry, as a result of the variety of daily activities and the
possibility of complications. With the formation of bonding with children, care now accounts for caregivers
a reason for happiness, pleasure and the expression of unconditional love. The experience of these
feelings prompted the need for support from social networks such as family, community and religion. So,
the results contributed to a discussion of health professionals about the preparation of caregivers of
children with hydrocephalus to the hospital and identified the need to ensure a network of comprehensive
health care for these children, to promote a better quality living in the home environment. The experience
of mothers in the care of children with hydrocephalus at home revealed the main feelings involved in
home care, the factors that influenced this care and described how these were provided care in the home
environment.
Keywords: Child care, Family, Hydrocephalus.
Nº de Classificação: 18134
PARANHOS, Rayssa Fagundes Batista. Vivenciando a sexualidade e a incontinência urinária:
histórias de mulheres HTLV positivas. 2011 . p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2011.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Orientador
Resumo: O estudo consiste em compreender a experiência da sexualidade de mulheres com
incontinência urinária (IU), sendo HTLV positivas e identificar as estratégias utilizadas por essas mulheres
para exercer a sexualidade. Tais objetivos foram alcançados por meio da pesquisa qualitativa, tendo a
história oral temática como método utilizado. A técnica para coleta das narrativas foi a entrevista em
profundidade, iniciada por um roteiro de entrevista semi-estruturada. O cenário do estudo foi um
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ambulatório de hospital público, especializado em atendimento a pessoas com HTLV, sediado na cidade
de Salvador-BA. As personagens foram mulheres adultas com diagnóstico positivo para o vírus HTLV e
com incontinência urinária, totalizando dez entrevistadas. Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo,
proposta por Bardin e tomou-se gênero como categoria de análise, do qual emergiram seis categorias e
onze subcategorias. Os resultados apontam a dificuldade das mulheres em lidar com o vírus e seus
sintomas, falta de conhecimento sobre o que significa sexualidade e inabilidade em lidar com a presença
da IU e que as relações de gênero desiguais contribuem para prejuízo na vida social, familiar e conjugal.
Emergiram, ainda, sentimentos de isolamento, solidão, baixa autoestima, diminuição da libido, medo de
se molhar em público e durante as relações sexuais, prejudicando seu desempenho ou até mesmo,
promovendo a abstenção sexual. Na tentativa de viver melhor e poder exercer sua sexualidade, as
mulheres criam estratégias para seu cotidiano, como: restrição hídrica; uso de fraldas, absorventes e
paninhos; diminuição de esforço físico para não ter a IU e esvaziamento vesical espontâneo ou por
cateterismo antes da atividade sexual, contudo, percebeu-se que essas estratégias nem sempre são
adequadas, inclusive podendo prejudicar sua condição de saúde. Dessa forma, conclui-se que se as
mulheres estivessem inseridas em um programa de reabilitação para a IU e, durante suas consultas,
tivessem um diálogo mais aberto sobre a sexualidade com os profissionais de saúde, poderiam se
beneficiar de estratégias mais saudáveis e resolutivas e consequentemente, teriam uma vida social e
sexual mais prazerosa e, acima de tudo, uma vida mais feliz.
Palavras-chave: Sexualidade, Genero, Mulher, HTLV, Incontinência urinária.

Abstract: The paper consists of, being HTLV positive and identifying strategies used by these women to
develop their sexuality. Such objectives were reached by means of a qualitative research
and the
method used was of thematic oral accounts. The technique for collecting the accounts was of in-depth
interviews, beginning with a semi-structured interview script. The scenario of the study was a public
hospital outpatient department, specialized in attending people with
HTLV, located in the city of
Salvador-BA. The characters were adult women with positive diagnosis of the HTLV virus and with
urinary inconsistency, totaling 10 interviewees. The content analysis technology, proposed by Bardin,
was used, and the category of analysis used was of genre, from which six categories and eleven subcategories emerged. The results demonstrate the difficulty women have in dealing with the virus and its
symptoms, lack of knowledge on the meaning of sexuality and lack of ability for dealing with UI and that
the relationships of unequal genre contributes towards a loss in social, family and marital life. Also
feelings of isolation, loneliness, and low self-esteem, reduced libido, fear of wetting themselves in public
or even promoting sexual abstinence were demonstrated. In an attempt for improving quality of life and
exercising their sexuality, women create strategies for their daily lives, such as: water restriction, use of
diapers, tampons and sanitary pads, decreasing
physical effort in order for IU not to occur and
spontaneous bladder emptying or through catheterization before any sexual activity, nevertheless, it was
observed that these strategies are not always adequate, and could, also, harm their health conditions. In
this manner, it is concluded that if these women were included in a rehabilitation program for UI and
could
have, during their consultations, a more open dialogue about sexuality with the health care
professionals, they could be benefited with healthier and more resolutive strategies and, consequently,
would have a more pleasurable social and sexual life and, above all, a happier life.
Key words: Sexuality, Gender, Woman, HTLV, Urinary Incontinence, Nursing.

Nº de Classificação: 18138
MAIA, Ana Margarete Cordeiro da Silva. Modelo de Atenção e Acesso ao Diagnóstico e Tratamento
da Tuberculose na Rede Básica de Saúde de um Município da Bahia, Brasil, 2011.. 2012 . p. 155.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Bahia; 2012.
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Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Políticas, Organização de Sistema, Serviços e Programas de Saúde Estudos de
políticas sociais e de saúde.
Orientador: Assis, Marluce Maria Araújo
Resumo: Estudo sobre o modelo de atenção a saúde e o acesso ao diagnóstico e tratamento da
Tuberculose (TB) na rede de Atenção Básica (AB) em um município da Bahia, Brasil, em 2011. Traçamos
como objetivos analisar o modelo de Atenção a Saúde no Programa de Controle da TB (PCT) de Feira de
Santana-BA, considerando o fluxo do atendimento, as práticas da equipe e a resolubilidade do problema
demandado pelo portador de TB; discutir as dimensões de análise do acesso dos usuários aos serviços
de Controle da TB neste município. O caminho metodológico: pesquisa de abordagem qualitativa, em
uma perspectiva crítica e reflexiva, que possibilitou trabalhar com o envolvimento e a participação dos
sujeitos por meio de diferentes olhares, saberes e práticas capazes de possibilitar a reflexão sobre a
realidade concreta de um determinado contexto social. Utilizamos como técnica de coleta de dados:
entrevista semi-estruturada e a observação sistemática. Os sujeitos do estudo foram 21 pessoas,
distribuídas entre dois grupos de representação: grupo I (trabalhadores em saúde – 02 médicos, 05
enfermeiros, uma técnica de enfermagem e 04 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); grupo II (usuários
– 09 cadastrados na Unidade de Referencia em Tuberculose). A análise dos dados foi orientada por três
etapas – ordenação, classificação e análise final – pela técnica de análise de conteúdo temática e pelo
fluxograma analisador. Diante dos dados produzidos emergiram dois artigos: Artigo 1 – Modelo de
Atenção no Programa de Controle da Tuberculose: médico-centrado e (des)articulado na rede básica de
saúde de um município da Bahia, Brasil; Artigo 2 – As dimensões do acesso ao Programa de Controle da
Tuberculose em um município da Bahia, Brasil. Os resultados revelam que o modelo de atenção a saúde
no PCT do município em estudo está pautado em três modelos a saber: nas práticas da equipe no PCT
onde o modelo de atenção tem sido desenvolvido dentro de uma lógica centrada na produção de
procedimentos e em núcleos profissionais de forma desarticulada, de maneira particular médico-centrado;
no fluxo do atendimento a maioria dos usuários tem buscado os hospitais públicos e privados, clínicas
particulares e Unidade de Referência (UR) seguidos da AB para a identificação do diagnóstico da TB,
entretanto, o tratamento só têm sido realizado pela Unidade de Referência; e na Resolubilidade, o acesso
a alguns procedimentos tem sido dificultado denotando a fragilidade da ABS em garantir a resolubilidade
dos problemas demandados pelos usuários. Contudo, os trabalhadores e usuários mostram-se satisfeitos
com o atendimento realizado pela UR, onde está concentrado o atendimento. Já com relação às
dimensões do acesso ficou estabelecida cinco dimensões de análise: 1) Acesso geográfico ao PCT; 2)
Organização da atenção para possibilitar o acesso do usuário ao PCT; 3) Acesso orientado pelo
atendimento médico; 4) Acesso ao tratamento de TB; e 5) O preconceito obstaculizando o acesso ao
PCT. Assim, a forma de deslocamento é um fator que facilita ou dificulta o acesso aos serviços de saúde,
sendo predominante o deslocamento a pé. O estudo evidencia que os trabalhadores tiveram dificuldade
na realização de visita domiciliar, pela disponibilidade de transporte. Com relação à forma de organização
da atenção à TB os procedimentos estão centralizados na UR e no atendimento médico, entretanto, tanto
os usuários quanto os profissionais estão satisfeitos com a oferta adequada dos medicamentos, e
apontam benefícios, em particular na UR para o PCT. Conclui-se que, o preconceito que circula ao redor
da TB tem dificultado seu acesso, pois os doentes preferem ser acompanhados na UR para não serem
rotulados como tuberculoso o que é um fator dificultante para o diagnóstico e tratamento da doença.
Palavras-chave: Acesso aos Cuidados de Saúde, Atenção básica, Modelos de atenção à saúde,
Tuberculose.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2012528002016004P0
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COSTA, Camila Chaves da. Conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros acerca do controle da
sífilis na gestação. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Damasceno, Ana Kelve Castro
Resumo: Objetivou-se avaliar o conhecimento, a atitude e a prática dos enfermeiros atuantes na
Estratégia Saúde da Família (ESF) acerca do controle da sífilis na gestação; associar as variáveis
explanatórias com o conhecimento, a atitude e a prática dos enfermeiros acerca do controle da sífilis na
gestação e comparar o conhecimento e a atitude com a prática em relação à sífilis na gestação. Trata-se
de um estudo avaliativo do tipo Conhecimento, Atitude e Prática (CAP) e abordagem quantitativa,
realizado no período de junho a agosto de 2012, com 171 enfermeiros da ESF, utilizando-se como
instrumento um questionário inquérito CAP em relação à sífilis na gestação. Os dados foram organizados
em tabelas e gráficos, segundo a estatística descritiva e inferencial utilizando-se os testes Mann-Whitney,
Kruskal-Wallis, Qui-quadrado e Fisher. O estudo foi aprovado pelo COMEPE/UFC com o protocolo de nº
81/12. Quanto ao perfil dos enfermeiros, verificou-se uma idade média de 37,5 anos, com 90,1% do sexo
feminino, 64,3% com ensino superior em instituições públicas e 77,8% são especialistas, formados há
cerca de 12 anos, atuando na ESF há uma média de 9 anos e 53,8% tinha alguma capacitação sobre a
temática. Em relação ao conhecimento dos enfermeiros, a maioria (67,3%) foi classificada como
adequado, mas ainda 32,7% de enfermeiros teve conhecimento inadequado e regular. Quanto à atitude e
prática, observou-se 97,1% dos participantes tinham crenças e opiniões adequadas e 94,2% as
colocavam em prática adequadamente. Houve uma associação estatisticamente significativa entre a
instituição de graduação e a atitude dos enfermeiros; a autoclassificação positiva em relação ao
conhecimento acerca da sífilis na gestação com a prática adequada; o conhecimento e a prática, bem
como entre a atitude e a prática. As principais dificuldades percebidas pelos enfermeiros no controle da
sífilis congênita foram: a demora dos resultados dos exames de VDRL (45,6%); a dificuldade de convocar
o(s) parceiro(s) e a sua adesão ao tratamento (28,1%), assim como o início tardio do pré-natal (19,9%).
Frente ao exposto, destaca-se a importância do reconhecimento da sífilis congênita como um importante
problema de saúde pública pelo enfermeiro, visto que a partir de suas ações adequadas e baseadas no
conhecimento técnico-científico podem interferir diretamente no controle da sífilis congênita, ofertando-se
uma assistência pré-natal de qualidade, integral e humanizada.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Enfermagem, Sífilis congênita.

Abstract: This study aimed to assess the knowledge, attitude and practice of nurses working in the
Family Health Strategy (FHS) about the control of syphilis in pregnancy; associate the explanatory
variables with the knowledge, attitude and practice of nurses regarding the control of syphilis in pregnancy
and compare the knowledge and attitude with the practice in relation to syphilis in pregnancy. It is an
evaluative study of type Knowledge, Attitude and Practice (KAP) and quantitative approach carried out in
the period June to August 2012, with 171 nurses from FHS, using a questionnaire as a tool KAP in relation
to syphilis during pregnancy. The data were organized in tables and charts, according to descriptive and
inferential statistics using the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Chi-square and Fisher. The study was
approved by COMEPE / UFC with protocol number 81/12. As the profile of nurses, there was a mean age
of 37.5 years, 90.1% female, 64.3% with higher education in public institutions and 77.8% are specialists,
formed about 12 years, working in the ESF is an average of 9 years and 53.8% had any training on the
subject. Regarding the knowledge of nurses, the majority (67.3%) were classified as appropriate, but still
32.7% of nurses had inadequate knowledge and regular. The attitude and practice was observed 97.1% of
participants had adequate beliefs and opinions and the 94.2% put into practice appropriately. There was a
statistically significant association between the undergraduate institution and attitude of nurses; positive
self-classification in relation to knowledge of syphilis in pregnancy with adequate practice, knowledge and
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practice, and between attitude and practice. The main difficulties perceived by nurses in control of
congenital syphilis were the delay of examination results of VDRL (45.6%), the difficulty of the call (s)
partner (s) and their adherence to treatment (28,1% ), as well as the late start of prenatal care (19.9%).
Based on these, we highlight the importance of recognizing congenital syphilis as a major public health
problem by the nurse, as from their actions appropriate and based on technical and scientific knowledge
can interfere directly in congenital syphilis control, offering- A prenatal care quality, integral and
humanized.
Key words: Congenital syphilis, Prenatal care, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4636/1/2012_dis_cccosta.pdf
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SAMPAIO, Cassiana Maria Capistrano Pinho e Morais. Tuberculose infecção e seus fatores
associados entre profissionais do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal
do Ceará. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, prevenção e controle de doenças infecciosas e parasitárias
Orientador: Façanha, Mônica Cardoso
Resumo: A tuberculose (TB), ainda, permanece como um problema sério de saúde pública, desafiando
profissionais de saúde e instituições governamentais. Por ser doença de transmissão aérea, profissionais
da área da saúde estão expostos a risco aumentado de infecções. Assim, objetiva-se estimar a
prevalência de tuberculose infecção entre os profissionais do Hospital Universitário Walter Cantídio
(HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), verificar a ocorrência do efeito booster e identificar
potenciais fatores associados à positividade do teste tuberculínico. Utilizou-se um estudo seccional
descritivo, com amostra estratificada proporcional, sendo os participantes agrupados de acordo com a
ocupação (médicos, categoria de enfermagem e demais profissionais) e o setor de trabalho (enfermarias,
consideradas de maior probabilidade de risco de transmissão, ambulatórios, de risco intermediário e
demais setores, com risco limitado de transmissão). Foram selecionados 380 participantes que se
submeteram a um questionário padronizado e ao teste tuberculínico, utilizando PPD RT23. Destes
voluntários, 79 foram investigados quanto ao efeito booster. As análises foram feitas de acordo com as
duas definições para positivo, encontradas no Manual de Recomendações para Tuberculose, 2010,
sendo, positivo quando PPD ? 5 mm para contatos adultos em geral e positivo quando PPD ? 10 mm
para profissionais de saúde. Analisaram-se as associações por meio do teste de ?2 e de razão de
verossimilhança. As médias dos dois grupos de PPD foram analisadas pelo teste t de Student para dados
independentes e com variâncias desiguais. Considerou-se como estatisticamente significante as análises
com p < 0,05. A prevalência foi de 75,6% quando se considerou como positivo o resultado de PPD ? 10
mm e de 85,5% quando se considerou positivo o resultado de PPD ?5 mm, levantado a discussão sobre
o ponto de corte para o profissional da área da saúde. Ocorreu efeito booster em 22,78% dos
investigados. Os fatores associados com um PPD ?10 mm foram setor de trabalho, ocupação, duração
do vínculo empregatício por mais de 10 anos, faixa etária acima de 40 anos e carga tabágica. Os fatores
associados com um PPD ? 5 mm foram setor de trabalho, ocupação, duração do vínculo empregatício
por mais de 10 anos e história de contato com paciente com tuberculose. Considerou-se alta a
prevalência de tuberculose infecção entre os profissionais do HUWC, alertando para a necessidade de
conscientização urgente do profissional frente à tuberculose, principalmente para àqueles sem infecção,
além de implementação de medidas administrativas e ambientais, como a realização do PPD na
admissão do profissional e nos exames periódicos para os não reatores.
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Palavras-chave: Tuberculose, Teste Tuberculínico, Pessoal de saúde.

Abstract: Tuberculosis (TB) still remains a serious public health challenge health professionals and
government institutions. Being airborne disease, health professionals are exposed to increased risk of
infections. Thus, the objective is to estimate the prevalence of tuberculosis infection among professionals
Hospital Walter Cantídio (HUWC), Federal University of Ceará (UFC), to verify the occurrence of the
booster effect and identify potential factors associated with tuberculin skin test positivity. We used a
descriptive cross-sectional study with stratified proportional, and participants are grouped according to
occupation (medical, nursing category and other professionals) and sector of employment (wards
considered most likely risk of transmission, outpatient, intermediate risk and other sectors, with limited risk
of transmission). The study enrolled 380 participants who underwent a standardized questionnaire and
tuberculin test using PPD RT23. Of these volunteers, 79 were evaluated on the booster effect. The
analyzes were performed according to the two definitions for positive, found in the Manual of
Recommendations for Tuberculosis, 2010, and, when positive PPD? 5 mm for adult contacts in general
and positive when PPD? 10 mm for health professionals. We analyzed the associations through the test?
2 and likelihood ratio. The averages of the two groups were analyzed by PPD Student t test for
independent data and unequal variances. It was considered as statistically significant analyzes with p
<0.05. The prevalence was 75.6% when considering the result as a positive PPD? 10 mm and 85.5%
when considering the positive results of PPD? 5 mm, raised the discussion about the cutoff point for
professional health care. Booster effect occurred in 22.78% of investigated. Factors associated with a
PPD? 10 mm were working sector, occupation, length of employment for more than 10 years, age above
40 years and smoking history. Factors associated with a PPD? 5 mm were working sector, occupation,
length of employment for more than 10 years and history of contact with tuberculosis patients. It was
considered a high prevalence of tuberculosis infection among professionals HUWC, stressing the urgent
need for awareness of the professional front to tuberculosis, especially for those without infection, and
implementation of administrative measures and environmental factors such as the completion of PPD on
admission professional and regular examinations for non-reactors.
Key words: Tuberculosis, Tuberculin Test, Health personnel.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.saudecoletiva.ufc.br/imagens/uploads/dissertacoes/115435d098b58f8f3575a90863542552.pdf
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MAGALHÃES, Fernanda Jorge. Validação do protocolo de acolhimento com classificação de risco
em pediatria. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde
Orientador: Lima, Francisca Elisângela Teixeira
Resumo: Dentre as tecnologias destinadas ao cuidado de Enfermagem, destacam-se os protocolos, os
quais podem estabelecer critérios favoráveis ao julgamento clínico e à tomada de decisão em situações
de urgência e emergência. O Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) em Pediatria
visa classificar a prioridade de atendimento de crianças e adolescentes a partir do risco de complicações
e morte nas unidades de emergência. Teve-se como objetivo geral: validar o Protocolo de ACCR em
Pediatria para classificar a prioridade de atendimento de crianças e adolescentes em situações de
urgência e emergência. Estudo metodológico desenvolvido a partir da validação de aparência e conteúdo
do referido protocolo, com a participação de nove juízes. A coleta de dados foi realizada de março a julho
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de 2012, sendo emitidas aos juízes carta-convite e instrumento contendo os dados de identificação, os
aspectos relativos à aparência do protocolo com seis itens e os aspectos relacionados à validade de
conteúdo, divididos em 14 itens gerais do protocolo e a lista de 72 atributos (sinais de alerta com
indicadores clínicos), os quais foram avaliados quanto os critérios de simplicidade, clareza e relevância.
Os conceitos dos sinais de alerta, seus antecedentes e consequentes foram estabelecidos a partir da
revisão de literatura. Os dados foram organizados em tabelas, quadros e figuras, sendo analisados
estatisticamente pelo índice de validade de conteúdo (IVC). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa, conforme protocolo nº 325/11. Como resultados, foi possível definir os conceitos, atributos e
consequentes dos 30 itens inseridos no protocolo. Quanto à validação por juízes, a aparência foi tida
como adequada quanto à simplicidade, clareza e relevância, uma vez que houve IVC acima de 80% em
cinco dos seis itens em análise. Quanto ao conteúdo, constatou-se que a avaliação de aspectos gerais e
estruturais do protocolo, obteve uma média de 0,837 de IVC. No que se refere a validade de conteúdo,
para avaliação dos sinais de alerta, indicadores clínicos, bem como apropriação e correspondente
classificação de risco determinada pelo juiz e a do protocolo em estudo; compreendeu-se de
atendimento, os quais foram considerados apropriados aqueles que compreenderem mais de 80,0% de
concordância dos juízes, considerando simplicidade, clareza e relevância. O protocolo foi considerado
válido quanto à aparência e ao conteúdo para determinar a prioridade de atendimento de crianças e/ou
adolescentes em unidades de urgência e emergência.
Palavras-chave: Acolhimento, Classificação de risco, Pediatria.

Abstract: Among the technologies intended for nursing care, highlight the protocols, which criteria may be
favorable clinical judgment and decision making in situations of emergency care. The Protocol Host with
Risk Rating (ACCR) in Pediatrics aims to classify the priority of care for children and adolescents from the
risk of complications and death in emergency. Had as general purpose: to validate the protocol ACCR in
Pediatrics to rank the priority of care for children and adolescents in situations of emergency care.
Methodological study developed from the validation of appearance and content of the protocol, with the
participation of nine judges. Data collection was conducted from March to July 2012, and the judges
issued the invitation letter and the instrument containing the identification data, the aspects related to the
appearance of agreement with six items and aspects related to content validity, divided into 14 general
items of the protocol and a list of 72 attributes (warning signs with clinical indicators), which were
evaluated for the criteria of simplicity, clarity and relevance. The concepts of the warning signs, their
antecedents and consequences were established from the literature review. The data were organized in
tables, charts and figures, and analyzed by content validity index (CVI). The project was approved by the
Ethics and Research as Protocol 325/11. As a result, it was possible to define the concepts, attributes and
consequences of the 30 items included in the protocol. As for validation by judges, the appearance was
regarded as adequate as the simplicity, clarity and relevance, since there was IVC above 80% in five of
the six items in the analysis. As for the content, it was found that the assessment of general and structural
aspects of the protocol, scores a 0.837 CVI. Regarding content validity, for evaluation of the warning
signs, clinical indicators, as well as ownership and corresponding risk rating determined by the judge and
the study protocol; understood up service, which were considered appropriate those who understand more
than 80.0% agreement of the judges considering simplicity, clarity and relevance. The protocol was
considered valid for the appearance and content to determine the priority of caring for children and / or
adolescents in emergency care units.
Key words: Reception, Pediatrics, Risk Rating.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/5234/1/2012_dis_fjmagalh%c3%a3es.pdf
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BARBOSA, Giselly Oseni Lopes. Validação de tecnologia assistiva para deficientes visuais na
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Almeida, Cristiana Brasil
Resumo: É indiscutível a relevância da temática de orientação à Pessoa com Deficiência (PcD) visual
quanto à prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Se as DST representam um risco
às pessoas sem deficiência, para as PcD, os riscos podem se tornar ampliados. Para essa população,
dispõe-se da Tecnologia Assistiva (TA), a qual se constitui de materiais, métodos e processos adaptados
às suas necessidades. O crescente número de ferramentas computacionais direcionadas para a PcD
permite a inclusão dessas pessoas na educação e promoção da saúde. O objetivo deste estudo foi
validar uma TA na prevenção de DST para a promoção da saúde da PcD visual. Trata-se de estudo de
validação de TA, desenvolvido no ambiente virtual do Laboratório de Comunicação em Saúde do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (www.labcomsaude.ufc.br). A TA é
composta por um texto rimado, gravado em áudio e disponibilizado no site do referido laboratório para ser
acessada a distância. O período da coleta de dados ocorreu entre maio e setembro de 2012, com a
utilização dos endereços eletrônicos dos sujeitos. Foram sujeitos do estudo 14 especialistas em conteúdo
e aspectos pedagógicos. O estudo foi realizado em três etapas: validação aparente e de conteúdo do
instrumento de avaliação de conteúdo; validação do texto por especialistas em conteúdo; e validação por
especialistas em aspectos pedagógicos com experiência em educação especial. A análise dos dados
ocorreu com base nas considerações emitidas pelos sujeitos, através da organização e do
processamento das pontuações do instrumento, analisadas quantitativamente. Os aspectos éticos foram
respeitados, conforme Resolução 196/96, aprovado sob protocolo 37/12. Quanto ao conteúdo, referente
aos objetivos, apresentaram índices insatisfatórios: (1.6) ressalta os tipos de tratamento das Doenças
Sexualmente Transmissíveis; (1.9) incentiva mudança de comportamento e atitude e (1.12) esclarece
possíveis dúvidas sobre a temática. No tocante à estrutura e apresentação, os itens (2.4) o tamanho do
texto é adequado e (2.5) a sequência do conteúdo proposto é lógica obtiveram índices de concordância
inadequados. Na terceira e última parte, referente à relevância da TA, dois itens também apresentaram
índices de concordância indesejados: (3.2) permite a transferência e generalização do aprendizado para
diferentes contextos e (3.5) retrata os aspectos necessários ao esclarecimento à família (jovens, adultos
e idosos). Nos aspectos pedagógicos, um dos itens do instrumento, (2.2) está apropriado à faixa etária
proposta, e suas definições operacionais atingiram o índice de concordância também inadequado.
Mesmo com resultados satisfatórios, as contribuições foram analisadas e acatadas em sua maioria. A TA
desenvolvida foi validada em relação ao conteúdo das DST e aos aspectos relacionados à educação das
PcD visual, ou seja, os aspectos pedagógicos. A tecnologia em saúde tem a capacidade de tornar o
processo de aprendizagem conveniente, acessível e estimulante. A utilização do computador e da
internet, associada à prática educativa em saúde, pode se apresentar como meio eficaz de promover a
saúde da PcD visual ao proporcionar o acesso a informações e incentivar a autonomia deste. Acredita-se
que o incentivo ao uso do preservativo e o conhecimento proporcionado quanto à ocorrência de uma DST
são capazes de sensibilizar a PcD visual para necessidade da prevenção e adoção de prática sexual
segura.
Palavras-chave: Deficiência visual, Doenças sexualmente transmissíveis.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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ALMEIDA, Tatiane Santos Couto de. As Repercussões do processo de Trabalho na saúde do
Enfermeiro no Programa Saúde da Família.. 2012 . p. 166. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Práticas de Saúde.
Orientador: Coelho, Thereza Christina Bahia
Resumo: Este estudo tem como objetivos, analisar o processo de trabalho do enfermeiro e a relação
deste com a produção do prazer e do sofrimento no Programa SaÚde da Família (PSF) de Feira de
Santana-BA; compreender os significados atribuídos ao trabalho, ao prazer e ao sofrimento por
enfermeiros referente ao seu processo de trabalho; identi ficar os elementos do processo de trabalho que
configuram situações de prazer e/ou sofrimento; discutir 'as estratégias desenvolvidas pelo enfermeiro
para ter prazer e/ou evitar o sofrimento no cotidiano do trabalho. Estudo de caso. qualitativo, Utilizou-se
como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada e observação sistemática, e como método
de análise. a de conteÚdo temática. Os dados foram sistematizados em quatro categorias: I) Processo de
Trabalho do enfermeiro no PSF; 2) Significado do trabalho. prazer e sofrimento; 3) Prazer e sofrimento no
trabalho do enfermeiro; 4) Enfrentamento. Os resultados evidenciaram um processo de trabalho
composto por sujeitos, em sua maioria, mulheres. recém-formados. com pouco tempo de atuação no
PSF, sem direitos trabalhistas e com outros vínculos. que reconheceram o usuário, a comunidade e até
demais profissionais da equipe como o seu objeto de trabalho. Embora. assumissem a prevenção.
promoção como finalidades do seu trabalho. se mostraram. ainda, "presos" a práticas assistencialistas.
Os meios revelaram uma preponderância de tecnologias leve-dura e dura. desenvolvidas em mÚltiplas
atividades na própria unidade, domicílios e espaços comunitários. desconfortáveis e com riscos diversos.
O ritmo de trabalho era acelerado e o tempo gasto com atividades burocráticas consumia boa parte da
carga horária. Para o enfermeiro. o produto final do seu trabalho articula-se ao vínculo e reconhecimento
da comunidade. e pode ser limitado pela falta de autonomia. O significado do trabalho surgiu como
concretização de uma vocação. satisfàção das necessidades do outro - usuário, e de beneflcios sob a
forma de acÚmulo de bens materiais e imateriais. O significado do prazer emergiu como sensação de
bem-estar. em poder satistàzer a necessidade deste outro. O signiticado do sofrimento. por sua vez, se
confundiu com suas causas: a tristeza do usuário. a (des)assistência da rede e a impotência do
enfermeiro. Impactos de ordem flsica vieram do não atendimento de suas necessidades humanas
básicas. do desgaste com excesso de atividades burocráticas. ausência de parceria com o médico e
existência de mais de um vínculo de trabalho. As causas de insatistàção estavam associadas às
condições de trabalho, precarização e pouco tempo para família. Estratégias de enfrentamento, tais
como, comportamentos de fuga. atividades flsica e de lazer constituíam "válvulas de escape" que não
conduziam a uma superação no sentido de modificar o trabalho e o sujeito. A grande rotatividade de
enfermeiros na gestão municipal mascarou a magnitude do problema. justificando a necessidade de mais
estudos e uma política de valorização desses trabalhadores que discuta a organização do trabalho e seu
impacto na saÚde dos enfermeiros do PSF.
Palavras-chave: Enfermagem, Programa saúde da família, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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Orientador: Silva, Viviane Martins da
Resumo: A validação dos diagnósticos de enfermagem é uma fase essencial no desenvolvimento do
conhecimento para a prática assistencial e para a promoção da saúde da população assistida. Sabe-se
que diagnósticos de enfermagem como Estilo de Vida Sedentário representam problemas atuais de
grupos específicos como o de adolescentes. Faz-se necessário aprimorar estes diagnósticos para facilitar
sua utilização na prática por enfermeiros. Portanto, para ampliar a confiabilidade desses diagnósticos, é
preciso submetê-los a um processo de validação, refinando o conjunto de indicadores clínicos e tornando
confiável sua utilização, tanto na prática como no ensino. Assim, este estudo objetivou identificar a
acurácia das características definidoras. Estudo transversal desenvolvido com 564 adolescentes, de 14 a
19 anos, alunos de seis escolas públicas de Fortaleza, Ceará. A coleta de dados ocorreu no terceiro
trimestre de 2012. Os dados foram coletados mediante aplicação de questionário e avaliação física para
identificação das características definidoras presentes em adolescentes com base em definições
conceituais e operacionais. Posteriormente, foram enviadas histórias clínicas para oito enfermeiros
inferirem a presença do diagnóstico Estilo de vida sedentário. Estas inferências possibilitaram o cálculo
de valores de sensibilidade, especificidade e valor preditivo. A análise estatística foi efetuada pelo pacote
estatístico IBM SPSS® versão 20 e software R. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa
com parecer nº70539/12. A amostra era em sua maioria do sexo feminino, pertencente ao 1º ano do
ensino médio e com uma média de 16 anos de idade. O diagnóstico Estilo de Vida Sedentário esteve
presente em 48,6% dos participantes do grupo. Adolescentes do sexo feminino apresentaram 2,1 vezes
mais chance de desenvolver o diagnóstico. Entre as características definidoras mais frequentes,
destacam-se: Verbaliza preferência por atividades com pouco exercício físico (59,9%), Capacidade
respiratória diminuída (55,3%) e Escolhe uma rotina diária sem exercícios físicos (49,1%). Vale destacar
que Força muscular diminuída não foi evidenciada no grupo estudado. Destas, Escolhe uma rotina diária
sem exercícios físicos mostrou-se como a principal característica para predizer o diagnóstico (Se = 98,18;
Es = 97,24). Entre os fatores relacionados mais prevalentes na amostra, destacam-se: Relato de dor
(65,2%) e Falta de recursos (tempo, dinheiro, lugar, segurança e equipamento) (61,3%). Os fatores
relacionados Mobilidade prejudicada e Intolerância à atividade não foram encontrados nos adolescentes
do estudo. Por fim, pode-se concluir que este estudo possibilitou determinar as características definidoras
mais específicas e fatores relacionados mais prevalentes na população de adolescentes e apresentar
Escolhe uma rotina diária sem exercícios físicos como a característica legítima para Estilo de vida
sedentário. Diante da prevalência do Estilo de vida sedentário em praticamente metade da população
estudada, é essencial que os enfermeiros continuem a investigar e discutir este diagnóstico, a fim de
promover intervenções mais efetivas desta resposta humana, bem como a promoção da validação dos
diagnósticos, enquanto instrumentos de tecnologia do cuidado.
Palavras-chave: Adolescente, Diagnóstico de enfermagem, Estilo de vida sedentário.

Abstract: The validation of nursing diagnoses is an essential phase in the development of knowledge to
nursing practice and health promotion of the population served. It is known that nursing diagnoses as
Sedentary Lifestyle represent current problems of specific groups such as teenagers. It is necessary to
improve these diagnostics to facilitate their use in practice by nurses. Therefore, to extend the reliability of
these diagnoses, we must subject them to a validation process, refining the set of clinical indicators and
reliable making their use, both in practice and in teaching. Thus, this study aimed to identify the accuracy
of the defining characteristics and prevalence of nursing diagnosis Sedentary lifestyle among adolescents
in public school. Crosssectional study carried out with 564 adolescents, aged 14 to 19 years, students
from seven public schools in Fortaleza, Ceará. Data collection occurred in the third quarter and 2012.
Data were collected through a questionnaire of physical examination to identify the defining characteristics
present in adolescents based on conceptual and operational definitions. Subsequently, clinical histories
were sent to eight nurses infer the presence of diagnostic Sedentary lifestyle. These inferences allowed
the calculation of sensitivity, specificity and predictive value. Statistical analysis was performed by the
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statistical package SPSS ® 20 version. The study was approved by the ethics committee opinion research
No. 70539/12. The population is mostly female, students of 1st year of high school and with an average
age of 16. The results show a high prevalence of adolescents with a diagnosis Sedentary Lifestyle
(48.6%), in which being female represents a 2.1 times greater chance of presenting a sedentary lifestyle.
Among the most common defining characteristics stand out: "verbalizes preference for activities with little
exercise" (59.9%), "decreased respiratory capacity" (55.3%) and "Choose a daily routine without
exercising" ( 49.1%). It is noteworthy that decreased muscle strength was not observed in the study group.
Of these, "Choose a daily routine without exercising" showed up as the main feature for predicting the
diagnosis, high value under the ROC curve (0.9771) and elevated high-sensitivity value (98.18) and
specificity (97 ,24) for the Sedentary Lifestyle. Among the factors related most prevalent, include:
"Reporting of pain" (65.2%) and "Lack of resources (money, time, place, and safety equipment)" (61.3%).
Factors related "mobility impaired" and "activity intolerance" were not found among adolescents studied.
Finally, we can conclude that this study allowed us to determine the defining characteristics and related
factors more specific to the adolescent population. But it is essential that nurses continue to investigate
and discuss this diagnosis in order to promote more effective interventions that human response as well
as the promotion of validation of diagnoses, as instruments of care technology.
Key words: Nursing Diagnosis, Sedentary Lifestyle, Teenager.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/5241/1/2012_dis_mroliveira.pdf

Nº de Classificação: 18145
LEITÃO, Nilza Maria de Abreu. Mulheres com câncer: Avaliação da qualidade de vida durante a
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Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Este trabalho de investigação teve como objetivo avaliar a Qualidade de Vida Relacionada à
Saúde (QVRS) de mulheres com cânceres de mama e ginecológico submetidas à quimioterapia
antineoplásica adjuvante. Estudo de natureza descritiva com delineamento transversal e abordagem
quantitativa. O local da pesquisa foi o setor de quimioterapia de uma instituição hospitalar filantrópica de
nível terciário e referência em cirurgia oncológica na cidade de Fortaleza-Ce. A amostra do estudo foi
composta por 72 mulheres. A coleta de dados foi realizada no período de abril a maio de 2012. Depois de
dado o consentimento informado, todas as mulheres participaram de uma entrevista individual e
preencheram o protocolo de investigação constituído por um questionário de dados sócio-demográficos, e
pela escala da European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC): Avaliação da
Qualidade de vida do doente oncológico (QLQ-C30 versão 3.0). Do estudo analítico realizado, destacamse os seguintes resultados: O medida global de QV foi considerado pela maioria como “ótima” com
predomínio das notas 6 e 7. O Funcionamento social obteve melhor escore com 54,2. Em contrapartida,
os piores desempenhos das pessoas foram observados no nível do Desempenho de Papéis,
Funcionamento Emocional, Físico e Cognitivo. Quanto aos sintomas mais frequentes ou intensos são a
dor, fadiga, insônia e perda de apetite com apresentação de baixo um escore médio. No extremo oposto,
estão dispneia e náuseas e vômitos, com um escore médio de 81,9 e 86,1 respectivamente. O item
referente à Dificuldade Financeira mostrou-se como fator que influencia negativamente na QV com
representação de 44,4 na média de escore. Conclui-se que realizar as associações pode-se inferir que a
interação entre os quadros clínicos e os tratamentos das doenças coexistentes tem efeitos cumulativos e
deletérios sobre a QV, acentuando as preocupações específicas relacionadas ao câncer. Ressalta-se que
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os fatores preditivos de QVRS identificados neste estudo devem ser foco de maior atenção na prática
assistencial e podem representar pontos de partida para estudos futuros que abordem, em profundidade,
os diferentes aspectos que envolvem a QV de pacientes com câncer.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Quimioterapia, Enfermagem oncológica.

Abstract: This research aimed to evaluate the Quality of Life Related to Health (HRQOL) of women with
breast and gynecological cancers undergoing antineoplastic chemotherapy adjuvant. Descriptive study
with cross-sectional quantitative approach. The research site was the sector of chemotherapy at a hospital
philanthropic tertiary and referral in cancer surgery in Fortaleza-Ce. The study sample was composed of
72 women. Data collection was carried out during April-May 2012. After given informed consent, all
women participated in an individual interview and filled out the research a questionnaire consisting of
socio-demographic data, and the scale of the European Organization for Research and Treatment of
Cancer (EORTC) Quality Assessment life of cancer patients (QLQ-C30 version 3.0). Analytical study
conducted, we highlight the following results: The overall measure of QOL was considered by most as
"great" with predominant notes of 6:07. The Social functioning had the best score with 54.2. In contrast,
the worst performing of people were observed at the level of Performance Role, Operation Emotional,
Physical and Cognitive. As symptoms are more frequent or intense pain, fatigue, insomnia and loss of
appetite with presentation down an average score. At the opposite extreme are dyspnea, and nausea and
vomiting, with a mean score of 81.9 and 86.1 respectively. The item relating to Financial Difficulty showed
up as a factor that negatively influences the QOL with representation from 44.4 in average score. We
conclude that conduct the associations can be inferred that the interaction between clinical and treatment
of coexisting diseases is cumulative and deleterious effects on QOL, accentuating the specific concerns
related to cancer. It is noteworthy that the predictors of HRQoL identified in this study should be the focus
of increased attention in healthcare practice and may represent starting points for future studies that
address in depth the different aspects involved in the QOL of patients with cancer.
Key words: Quality of Life, Chemotherapy, Oncology nursing.

Nº de Classificação: 18146
VIEIRA, Rebeca Pinho Romero. Intervenção de enfermagem voltada à queixa de infertilidade na
atenção básica. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Moura, Escolástica Rejane Ferreira
Resumo: A assistência ao Planejamento Familiar (PF) está assegurada, no Brasil, pela Lei 9.263 de 12
de janeiro de 1996. Apesar de a assistência aos casais inférteis estar igualmente garantida no contexto
da atenção ao PF, os esforços são dirigidos à área da anticoncepção, mantendo esse público-alvo à
margem dos cuidados da atenção básica direcionados ao aumento da chance de concepção, nos quais
se destaca a orientação acerca da Temperatura Corporal Basal (TCB) e do muco cervical. Objetivou-se
descrever os resultados da intervenção de Enfermagem voltada à queixa de infertilidade na atenção
básica. Estudo quase experimental, do tipo antes e depois, realizado com 64 mulheres acompanhas na
Casa de Parto Natural Dra. Lígia Barros Costa/Centro de Desenvolvimento Familiar (CPN/CEDEFAM),
após serem captadas nos Centros de Saúde da Família (CSF) das Secretarias Executivas Regionais
(SER) III e IV. Os dados foram coletados por meio de entrevista, de maio a novembro de 2012, como
também pela aplicação de inquérito Conhecimento, Atitude e Prática (CAP) antes, uma semana após e
três meses após a intervenção. Foi realizada análise estatística simples, utilizando-se frequência absoluta
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e relativa, média ( x ) e Desvio Padrão (DP). Para avaliar conhecimento, atitude e prática das mulheres
sobre a TCB e o muco cervical, foi utilizada escala tipo likert para classificar o conhecimento em:
nenhum, limitado, moderado, substancial e extenso; a atitude e a prática em: inadequada, ligeiramente
adequada, moderadamente adequada, substancialmente adequada e completamente adequada. O
projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará,
segundo Resolução no. 196/96, sendo aprovado conforme protocolo no. 108/12 e as participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A faixa etária das participantes predominou
entre 18 e 30 anos (45; 70,3%); o tipo de união prevalente foi parceria fixa (63; 98,4%); escolaridade
predominante foi o ensino médio completo (32; 50%); e desemprego foi a realidade de 27 (42,2%) das
mulheres, cuja média de renda per capita foi de R$ 617,04 reais. A tentativa de concepção há um ano ou
mais foi apresentada por 52 (81,3%) mulheres; 46 (71,9%) haviam realizado exames e tratamentos
prévios; e 25 (39,1%) haviam gestado em algum momento da vida, sendo 16 (25%) do parceiro atual. As
práticas desfavoráveis à concepção relatadas eram modificáveis, tendo o uso de lubrificantes como mais
presente (7; 11%). No inquérito CAP aplicado antes da intervenção, quase a metade não apresentou
nenhum conhecimento (28; 43,8%); a atitude e a prática predominante foram a substancialmente
adequada (44; 68,7%) e a inadequada/ inexistente (47; 73,4%), respectivamente. No inquérito CAP
imediatamente após a intervenção, 18 (64,3%) apresentaram conhecimento extenso; 28 (100%) atitude
completamente adequada e 25 (89,3%) prática completamente adequada. No inquérito CAP após três
meses da intervenção, 7 (100%) demonstraram conhecimento extenso, e atitude e prática completamente
adequadas. A gravidez foi obtida por 8 (12,5%) mulheres, ratificando a pertinência da intervenção de
enfermagem aplicada ao grupo.
Palavras-chave: Infertilidade, Cuidados de enfermagem, Atenção basica à saúde.

Abstract: Assistance to Family Planning (FP) is assured, in Brazil, by Law 9263 of January 12, 1996.
Although assistance to infertile couples also be guaranteed in the context of attention to PF, efforts are
directed to the area of ??contraception, holding that audience to the edge of primary care designed to
increase the chance of conception, in which stands out guidance on the Basal Body Temperature (BBT)
and cervical mucus. This study aimed to describe the outcomes of nursing interventions aimed at
reporting infertility in primary care. Quasi-experimental study, before-and-after, avidly conducted with 64
women in the House of Natural Childbirth Dr. Ligia Barros Costa / Center for Family Development (CPN /
CEDEFAM), after being captured at the Centers for Family Health (CSF) of the Secretariats Regional
Executive (BE) III and IV. Data were collected through interviews, from May to November 2012, as well as
the application of survey Knowledge, Attitude and Practice (KAP) before, one week after and three months
after intervention. Simple statistical analysis was performed, using absolute and relative frequency, mean
(x) and standard deviation (SD). To assess knowledge, attitude and practices of women on BBT and
cervical mucus, Likert type scale was used to classify the knowledge: none, limited, moderate, substantial
and extensive, attitude and practice: inappropriate, slightly proper, moderately suitable substantially
completely adequate and appropriate. The research project was submitted to the Ethics Committee of the
Universidade Federal do Ceará, according to the resolution. 196/96, and approved in accordance with the
protocol. 108/12 and the participants signed an informed consent form. The age range of participants
predominated between 18 and 30 years (45, 70.3%), type of marriage was prevalent steady partner (63,
98.4%), education was the predominant secondary education (32, 50%) , and the reality of unemployment
was 27 (42.2%) women, whose average per capita income was R $ 617.04 dollars. The attempt to design
a year or more was presented by 52 (81.3%) women and 46 (71.9%) had undergone previous treatments
and examinations and 25 (39.1%) had gestated at some point in life , 16 (25%) of the current partner. The
practical unfavorable reported were the modified design, and the use of lubricants and more present (7;
11%). In KAP applied before the intervention, almost half did not have any knowledge 28 (43.8%); attitude
and practice were the predominant substantially responsive (44, 68.7%) and inadequate / non-existent
(47, 73, 4%), respectively. In the CAP survey immediately after the intervention, 18 (64.3%) had extensive
knowledge; 28 (100%) attitude completely adequate and 25 (89.3%) practice completely adequate. In the

444

CAP survey three months after the intervention, 7 (100%) demonstrated extensive knowledge, attitude
and practice and completely appropriate. The pregnancy was obtained for 8 (12.5%) women, confirming
the relevance of nursing intervention applied to the group.
Key words: Infertility, Nursing Care, Primary Health Care.

Nº de Classificação: 18147
RIBEIRO, Silvania Braga. Cuidado de enfermagem em grupo à família de crianças/adolescentes
com transplantes cardíacos. 2012 . p. 117. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Souza, Angela Maria Alves e
Resumo: É importante conhecer o conceito de família, além da estrutura familiar, suas funções, papéis e
como seus membros organizam-se e interagem entre si para aumentar nossa percepção. Objetivamos
desenvolver estratégia de cuidado de enfermagem em grupo a família. Em uma abordagem qualitativa,
por meio do referencial metodológico de Loomis (1979), usamos a abordagem grupal adotada à família e
crianças/adolescentes de transplantes cardíacos, em hospital terciário de referência em Fortaleza-CE. O
processo grupal é dividido em variáveis propostas em três fases: planejamento (objetivos), intervenção
(estrutura e processo) e avaliação (resultados), com objetivo principal do grupo apoio/aprendizagem foi
contemplado, pois cada fator curativo depende dos objetivos deste grupo. O referencial teórico foi
conduzido pelos pressupostos do Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF), utilizando como
avaliação o genograma. Participaram 15 familiares de criança/adolescentes que realizaram transplante
cardíaco infantil. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram oito participantes e
familiares para pesquisa. A coleta ocorreu de junho a setembro de 2012. Os dados utilizados para análise
foram: relatório descritivo da sessão, com gravação e registro de fotos, e os discursos dos participantes
na entrevista gravada, usando referencial teórico com a construção do genograma. A cada sessão,
identificamos os principais fatores terapêuticos: coesão, catarse, oferecimento de informação, altruísmo,
universalidade e instilação de esperança que integram o processo de resolução para seus objetivos
específicos. Alcançamos os objetivos do trabalho, na medida em que se desenvolveu a estratégia do
cuidado de enfermagem ao grupo familiar, usando o referencial de grupo nas fases do desenvolvimento
do grupo, focando no objetivo proposto: apoio e aprendizagem. Analisamos a avaliação do grupo e
coordenador ao verificar as fases na perspectiva da teoria que constituem os fatores curativos em um
grupo de cuidado de saúde que foram identificados em cada sessão, sendo o grupo avaliado como
eficaz. Para enfermagem realizar esta prática de grupo no serviço hospitalar, é preciso disponibilizar
tempo e energia do enfermeiro, muitas vezes, sobrecarregado no serviço. Sugerimos que as unidades
hospitalares pediátricas estimulem profissionais enfermeiros a realizarem novas pesquisas sobre o
cuidado de enfermagem em grupo ao familiar e à criança, pois assim o enfermeiro estará cada vez mais
preparado para este familiar, terá a prática profissional embasada cientificamente, de modo a facultar
resultados satisfatórios para a instituição.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem e Família.

Abstract: It is important to know the concept of family, and family structure, functions, roles and how its
members organize themselves and interact with each other to increase our perception. We aim to develop
strategy for nursing care in the family group. In a qualitative approach, through the methodological
framework of Loomis (1979), we use the group approach adopted to the family and child / adolescent
cardiac transplant in a tertiary hospital in Fortaleza. The group process is divided into variables proposed
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in three phases: planning (goals), intervention (structure and process) and evaluation (results), with the
main objective of the group support / learning was contemplated because each healing factor depends on
the goals of this group. The theoretical framework was driven by the assumptions of the model Calgary
Family Assessment (MCAF), using as the genogram assessment. Participants were 15 family members of
children / adolescents who underwent heart transplantation in children. Through the inclusion and
exclusion criteria, remained eight participants and family research. The collection took place from June to
September 2012. The data used for analysis were: descriptive report of the session, with recording and
record photos, and speeches of the participants in the taped interview, using the theoretical framework
with the construction of the genogram. At each session, we identified the main therapeutic factors:
cohesion, catharsis, offering information, altruism, universality and instillation of hope that integrate the
resolution process for your specific goals. We achieve the research objectives, as that developed the
strategy of the nursing care of the family group, using the reference group stages of group development,
focusing on the proposed objective: support and learning. We analyze the evaluation group and
coordinator to verify the phases from the perspective of the theory that constitute the curative factors in a
group of health care that were identified in each session, the group assessed as being effective. To
accomplish this nursing group practice in the hospital service, it takes time and energy to provide the
nurse often overwhelmed in service. We suggest that pediatric hospitals encourage nurses to undertake
further research on nursing care in the family group and the child, as well as the nurse will be increasingly
prepared for this family will be scientifically based practice, in order to provide satisfactory results for the
institution.
Key words: Care, Nursing and Family.

Nº de Classificação: 18148
SILVA, Vanessa Dias da. Infecção relacionada à assistência a saúde: conhecimento, habilidade e
atitude dos acadêmicos de enfermagem e medicina. 2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Saúde Pública) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, prevenção e controle de doenças infecciosas e parasitárias
Orientador: Rodrigues, Jorge Luiz Nobre
Resumo: As Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) são complicações decorrentes da
manipulação do paciente em serviços de saúde, que se tornaram importante foco de atenção nas últimas
décadas, representando um sério problema de saúde pública, pelo fato de ser prevenível com um simples
cuidado, como a higiene das mãos e por vários estudos demonstrarem déficit de conhecimento em
relação ao tema nos profissionais de saúde, o que pode estar associado à graduação. O objetivo do
estudo foi caracterizar o conhecimento, habilidade e atitude de acadêmicos de enfermagem e medicina
relacionados à IRAS. Trata-se de um estudo observacional de caráter descritivo e analítico, realizado nos
cursos de graduação em enfermagem e medicina de uma universidade pública e federal, situada no
município de Fortaleza-Ce. Os dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 2011, a
amostra foi não casual e de julgamento com 61 acadêmicos, sendo 28 do curso de enfermagem e 33 de
medicina. O procedimento para coleta de dados envolveu questionário, instrumento de observação e
envio de email. Os dados foram processados estatisticamente com o software SPSS e um coeficiente de
Pearson foi utilizado para medir a correlação entre conhecimento, habilidade e atitude entre os
acadêmicos de enfermagem e medicina. Foram respeitados os preceitos éticos da resolução 196/96. O
grupo estudado foi constituído por 70,5% de mulheres, com média de idade de 22,6 anos (± 1,9), a
maioria solteiro. A maioria dos acadêmicos relatou ter tido contato com o tema IRAS durante a
graduação, 100% enfermagem e 87,9% medicina, porém informaram que o conteúdo abordado foi
parcialmente suficiente para o desempenho profissional com ênfase nessa temática. Conclui-se com esse
estudo que os acadêmicos de enfermagem e medicina tendem a sair da graduação com déficit de
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conhecimento e habilidade sobre IRAS, pois os conteúdos abordados durante a graduação de ambos não
gera conhecimento sólido, portanto estes acadêmicos passam a ter habilidades deficientes para uma
assistência ao paciente prevenindo IRAS, assim como não gera interesse para que tenham uma atitude
de buscar maior conhecimento sobre tal temática.
Palavras-chave: Infecção relacionada à assistência à saúde, Conhecimento.

Abstract: Infections Related to Health Care (HAI) are complications arising from the handling of patient
health services, which have become an important focus of attention in recent decades, representing a
serious public health problem, because it is preventable with a simple caution such as hand hygiene and
several studies have demonstrated a lack of knowledge on the topic in health care, which may be
associated with graduation. The aim of this study was to characterize the knowledge, skill and attitude of
nursing students and medical related IRAS. This is an observational, descriptive and analytical study
carried out in undergraduate courses in nursing and medicine from a public university and federal, located
in Fortaleza-Ce. Data were collected from September to December 2011, the sample was not random and
trial with 61 academics, 28 of nursing and 33 medical. The procedure for data collection involved
questionnaires, observation instrument and sending email. The data were statistically processed with
SPSS software and a Pearson correlation coefficient was used to measure the correlation between
knowledge, skill and attitude among students of nursing and medicine. We have respected the ethical
principles of Resolution 196/96. The study group consisted of 70.5% women, mean age 22.6 years (±
1.9), most single. Most students reported having had contact with the subject IRAS during graduation,
100% and 87.9% nursing medicine, but reported that the content in question was sufficient to partially
professional performance with emphasis on this theme. It concludes with this study that the medical and
nursing tend to leave the graduate with a deficit of knowledge and skill about IRAS, because the content
covered during the graduation of both generates no solid knowledge, so these scholars now have skills to
disabled one patient care preventing HAIs, and generates no interest for them to have an attitude of
seeking more knowledge about this theme.
Key words: Infection related to health care, knowledge.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.saudecoletiva.ufc.br/imagens/uploads/dissertacoes/a1b789f687394f2d88471d3aa19cc0f3.pdf

Nº de Classificação: 18149
RODRIGUES, Thamy Braga. Doação de órgãos: processo de luto na família. 2012 . p. 90. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da Saúde Mental em Perdas
Orientador: Souza, Angela Maria Alves e
Resumo: O presente estudo apresenta como temática o luto vivido por famílias cujos entes queridos
foram doadores de órgãos. Discute-se a necessidade de os profissionais de saúde conhecer as etapas
do luto e a sutileza em percebê-las nos momentos de aproximação com a família, instrumento valioso no
processo de cuidar, em especial no enfrentamento da morte. Teve como objetivos, assistir a família no
processo do luto após doação de órgãos; descrever as histórias das famílias de doadores de órgãos,
focando nas experiências de perda e no processo de doação, analisar o processo de enfrentamento do
luto da família após doação de órgãos e analisar a visita domiciliária como estratégia de promoção da
saúde de famílias em luto. Pesquisa qualitativa, utilizou a História Tópica de vida. O local do estudo foi a
Zona norte do estado do Ceará, Brasil, onde foram identificados 39 doadores de múltiplos órgãos no
período de 2009 a 2011, sendo a visita domiciliar a estratégia de cuidado e coleta de dados com oito
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famílias. Foram descritas as Histórias tópicas das famílias e analisados os seus lutos: identificou-se a
estrutura familiar, o desenvolvimento e a sua funcionalidade, pelo Modelo Calgary de Avaliação Familiar.
Este estudo fornece contribuições para os profissionais da saúde, principalmente para enfermeiros, em
relação à importância do cuidado à pessoa em processo de luto, sendo necessária a revisão de práticas
que inibem a exposição dos sentimentos, as políticas de acolhimento familiar em Instituições e a prática
efetiva de visitas domiciliarias como metodologia de cuidado familiar. Além disso, essa aproximação entre
família e equipe é uma oportunidade de os profissionais reverem suas práticas, nas suas fragilidades e
possibilidades terapêuticas. Esse processo proporcionaria a elaboração constante do cuidado
compartilhado. Essa pesquisa evidencia a necessidade, ainda, de estudos para sistematização de
práticas de profissionais em especial de enfermeiros com a visão da promoção da saúde mental de
familiares em luto, visto que para o sofrimento da perda, o abraço cuidador é o ponto de partida.
Palavras-chave: Família, Luto, Promoção da saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/5123/1/2012_dis_tbrodrigues.pdf
Nº de Classificação: 18150
CHAVES, Anne Fayma Lopes. Sintomas depressivos no puerpério e sua implicação na autoeficácia
de amamentar. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Orientador: Oriá, Mônica Oliveira Batista
Resumo: São diversos os fatores que interferem no processo de decisão da mulher em amamentar,
dentre eles os sintomas depressivos, sendo um fator preocupante para os serviços de saúde que prestam
assistência na área materno-infantil. O objetivo deste estudo foi investigar a relação dos sintomas
depressivos no puerpério com a autoeficácia da mãe em amamentar. Desenvolveu-se um estudo
correlacional, do tipo longitudinal, com abordagem quantitativa realizado nos Hospitais Distritais Gonzaga
Mota do Município de Fortaleza. A amostra foi composta por 184 puérperas. A coleta de dados ocorreu
no período de abril a julho de 2012 seguindo duas etapas: a primeira ocorreu no alojamento conjunto
com a aplicação do formulário com dados sociodemográfico e obstétrico e da Breastfeeding Self-Efficacy
Scale – Short Form (BSES-SF); a segunda foi realizada através de um telefonema entre 30-45 dias pósparto no qual foi aplicado a Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) e o formulário contendo
perguntas sobre o pós-parto e a saúde da criança. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Foi utilizado o programa SPSS versão 19 para análise dos
dados. As mulheres estudadas tinham idade de 21 – 30 anos, casadas ou em união estável, com
equivalência na escolaridade entre os ensinos médio completo, incompleto e o fundamental incompleto,
tendo como ocupação dona do lar, com baixa renda familiar, multigesta e multíparas. Apesar de não
terem planejado a gestação, mostraram se satisfeita, assim como o companheiro. As mulheres
apresentaram elevada autoeficácia em amamentar e tiveram alta prevalência do aleitamento materno
exclusivo. Nas correlações entre os escores da escala BSES-SF e as variáveis sociodemográficas e
obstétricas somente o estado civil apresentou correlação estatisticamente significante (p= 0,04). As
mulheres estudadas apresentaram baixos sintomas depressivos e não foi observada nenhuma
associação estatisticamente significante entre as variáveis sociodemográficas e obstétricas e os escores
da EPDS. Entretanto, pôde-se constatar que as puérperas com baixa escolaridade possuem risco maior
de desenvolver sintomas depressivos (OR: 1,7; 95%), bem como mulheres que sofreram aborto (OR:1,3;
95%). O Alfa de Cronbach da EPDS na população estudada foi de 0,4, apesar de o valor ter sido baixo,
apresentou-se significativo (p = 0,000), mostrando ser um instrumento válido. Não houve correlação
significante entre os escores da BSES-SF e os escores da EPDS (p=0,734). Logo, podemos concluir que
o enfermeiro que assiste a mulher no ciclo gravídico puerperal, deve enfocar ações de promoção da
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saúde materna, bem como a promoção do aleitamento materno, buscando manter a confiança materna
no ato de amamentar e prevenir os sintomas depressivos.
Palavras-chave: Depressão pós-parto, Aleitamento materno, Auto-eficácia.

Abstract: There are several factors that interfere in the women's decision to breastfeed, among them the
depressive symptoms, a concerning factor for health services that provide maternal and child health
care. This study aimed to investigate the relationship of depressive symptoms in
postpartum and
breastfeeding self-efficacy. We developed a correlational study of longitudinal type, with quantitative
approach carried out at the Gonzaga Mota District Hospitals in the city of Fortaleza-CE, Brazil. The
sample consisted of 184 puerperas. Data collection happened from April to July 2012 following two
steps: the first occurred in rooming with the application of a questionnaire with obstetric and sociodemographic data and the Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES-SF); the second was
performed through a phone call between 30 and 45 days of postpartum, in which we applied
the
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and the questionnaire on postpartum and child health.
The study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Ceará. For data
analysis we used the SPSS program version 19. The women studied were aged from 21 to 30 years,
married or in a stable relationship, with equivalence between complete and incomplete high-school and
incomplete primary education, housewives, with low family income, multigravida and multiparous. In spite
of the unplanned pregnancy, the women were satisfied, as well as their companion. Women presented
higher
self-efficacy in breastfeeding and had high prevalence of exclusive breastfeeding. In the
correlations between the scores of the BSES-SF scale and socio-demographic and obstetric variables
only marital status was statistically significant (p=0.04). The women studied presented low depressive
symptoms and we did not verify any statistically significant association between socio-demographic and
obstetric variables and EPDS scores. However, we verified that puerperas with low education have
higher risk of developing depressive symptoms (OR=1.7, 95%), as well as women who have undergone
abortion (OR=1.3, 95%). The Cronbach's alpha of EPDS in the study population was 0.4, despite the
value was low, it was significant (p=0.000), showing it to be a valid instrument. There was no significant
correlation between the scores of the BSES-SF and of the EPDS (p=0.734). Therefore, we conclude that
nurses, who assist women in the pregnancy-puerperium cycle, should focus the actions on maternal
health promotion, as well as the promotion of breastfeeding, seeking to maintain the maternal confidence
in the act of breastfeeding and preventing depressive symptoms.
Key words: Self Efficacy, Depression Postpartum, Breast Feeding.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/5383/1/2012_dis_aflchaves.pdf
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AIRES, Julliana dos Santos. Efetividade do processo de capacitação dos enfermeiros para
utilização do álbum seriado: alimentos regionais promovendo a segurança alimentar. 2012 . p. 139.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem Educação em Saúde
Orientador: Ximenes, Lorena Barbosa
Resumo: A capacitação dos profissionais é uma estratégia que pode ser utilizada para atualização de
temas importantes, como a alimentação infantil. O estudo teve como objetivos avaliar a efetividade do
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processo de capacitação de enfermeiras para aplicação do álbum seriado; verificar a validade de
aparência e de conteúdo do roteiro e dos instrumentos; caracterizar o perfil profissional das enfermeiras;
e mensurar o conhecimento teórico das mesmas antes e após a capacitação. Tratou-se de um estudo
piloto com delineamento quase experimental, do tipo antes e depois. Participaram da capacitação, sete
enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da zona rural de Maranguape. A capacitação foi
baseada no álbum seriado e na pedagogia da Liberdade de Paulo Freire, a qualbusca o diálogo e a troca
de conhecimentos. Para coleta de dados, elaboraram-se seis instrumentos, dos quais três foram
submetidos à validação de conteúdo e de aparência por cinco juízes. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética da Universidade Federal do Ceará sob protocolo nº 353/11. Em relação à validação do pré-teste
e pós-teste, oito categorias (61,5%) foram consideradas como claras e compreensíveis; sendo todas
(N=13;100%) avaliadas como relevantes, apresentando Índice de Validade de Conteúdo (IVC) total do
pré-teste de 0,95 e do pós-teste de 0,94.Já na validação do roteiro de observação, os juízes
consideraram os nove itens elaborados como claros/compreensíveis e relevantes, tendo apresentado IVC
de 1.Em relação às enfermeiras participantes, todas (N=7; 100%) eram do sexo feminino e possuíam, em
média, seis anos de formação; a maioria tinha especialização (N=5; 71,4%) e atuava na ESF da zona
rural há quatro anos, em média; cinco (71,4%) já tinham participado de cursos e realizavam atividades
educativas. Todas (N=7; 100%) conheciam a definição de “alimentos regionais”; quatro (57,1%) já tinham
ouvido falar em “segurança alimentar e nutricional”; e apenas uma (14,3%) conhecia o manual “Alimentos
regionais Brasileiros”.Na avaliação do conhecimento teórico, das treze categorias criadas, em nove delas,
todas as enfermeiras acertaram tanto as questões pré-teste como as do pós-teste. Já na atividade de
simulação durante as três primeiras demonstrações, segundo as observadoras, não houve o
cumprimento dos itens propostos. Contudo, nas demais, todos os itens foram contemplados
satisfatoriamente. Em relação à avaliação da capacitação, as participantes consideraram que adquiriram
novos conhecimentos, que a metodologia empregada favoreceu o aprendizado e ressaltaram ainda o
interesse em utilizar o álbum seriado. Quanto à avaliação geral da capacitação, quatro enfermeiras
consideraram-na como ótima; e três, como excelente. Conclui-se que o presente estudo possibilitou a
elaboração de um processo de capacitação com uso de instrumentos válidos, os quais viabilizaram o
desenvolvimento de uma proposta estruturada, proporcionando, assim, uma prática dialógica e reflexiva,
a partir do álbum seriado.
Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional, Saúde da criança, Capacitação profissional.

Abstract: The training of professionals is a strategy that can be used to update important issues such as
infant feeding. The study aimed to evaluate the effectiveness of the process of training for nurses applying
flipchart; verify the validity of appearance and content of the script and instruments; characterize the
profile of professional nurses, and measure the theoretical knowledge of the same before and after
training. This was a pilot study with a quasi-experimental, before and after the type. Participated in the
training, seven nurses of the Family Health Strategy (FHS) of rural Maranguape. The training was based
on the flipchart and pedagogy of Paulo Freire seeking dialogue and knowledge exchange. For data
collection, drawn up six instruments, three of which were submitted to the validation of content and
appearance of five judges. The study was approved by the Ethics Committee of the University Federal of
Ceará protocol number 353/11. Regarding the validation of the pre-test and post-test, eight categories
(61.5%) were considered clear and understandable, and all (N = 13, 100%) evaluated as relevant,
presenting Content Validity Index (CVI ) total of 0.95 pretest and post-test of 0.94. In the validation script
for observation, the judges considered the nine items developed as clear / understandable and relevant,
and presented one of IVC. Regarding nurses participating, all (N = 7, 100%) were female and had an
average of six years of training, most had expertise (N = 5, 71.4%) and worked in the FHS zone rural four
years ago, on average, five (71.4%) had participated in courses and educational activities performed. All
(N = 7, 100%) knew the definition of "regional food", four (57.1%) had heard of "food and nutrition security"
and only one (14.3%) knew the manual "Brazilian regional foods". In evaluating the theoretical knowledge
of the thirteen categories created in nine of them, all the nurses agreed issues both pre-test as post-test.
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In the simulation activity during the first three statements, according to observers, there was no
compliance with the proposed items. However, in the other, all items have been satisfactorily addressed.
Regarding the assessment of the training, the participants felt they acquired new knowledge, the
methodology favored learning and stressed still interest in using the flipchart. As for the overall evaluation
of training, four nurses found it as excellent and three as excellent. We conclude that the present study
enabled the development of a training process with use of valid instruments, which enabled the
development of a structured proposal, providing thus a dialogic and reflective practice, from the flipchart.
Key words: Food Security and Nutrition, Child Health, Professional Training.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Adelyany Batista dos. Representações sociais de profissionais de saúde sobre
transexualidade. 2012 . p. 76. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade de Brasília. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, saúde e educação
Orientador: Shimizu, Helena Eri
Resumo: Introdução: No Brasil, nos últimos anos, a transexualidade tem sido objeto de políticas públicas,
principalmente no campo da saúde. Apesar de ser tema de discussões sociais e de investigações
acadêmicas e estar frequentemente em evidência nos meios de comunicação, como televisão, revistas e
internet, ainda pode ser considerada um universo pouco conhecido. A existência de múltiplas dimensões
dessa questão, tanto no que se refere às pessoas que vivenciam a transexualidade, como às pessoas
que entram em contato de alguma forma com essa realidade, configuram-na como uma questão
complexa. Uma dessas dimensões é o que se sabe sobre a transexualidade e como ela é percebida
socialmente, pois esses fatores podem influenciar as relações e as condutas das pessoas ao lidar com
essa questão. No campo da saúde, a forma como o profissional de saúde percebe a transexualidade
pode ter influência direta nas suas práticas e, consequentemente, na direção e na qualidade da atenção à
saúde. Compreender essa percepção se torna fundamental para a construção de uma atenção à saúde
de qualidade. Objetivos: Analisar as representações sociais de profissionais de saúde da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal sobre transexualidade, por meio da identificação de conhecimentos
e vivências, e do conteúdo e da estrutura dessas representações. Métodos: Trata-se de um estudo
baseado na Teoria das Representações Sociais com 128 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e
auxiliares/técnicos em enfermagem de 22 unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, utilizando questionário semi-estruturado auto-aplicável. O processamento dos dados foi
feitos pelos softwares ALCESTE e EVOC. Foram observadas todas as recomendações éticas vigentes.
Resultados: Quanto ao perfil dos profissionais, nota-se a predominância de participantes do sexo
feminino, casados ou vivendo em união estável, católicos e pardos. A idade variou entre 24 e 67 anos
(mediana 43, média 42), predominando a faixa etária de 30 a 49 anos (62,4%). Quanto às características
profissionais, a maior parte dos participantes é de Centros de Saúde de atenção básica, profissionais da
área da enfermagem, sendo que a maior parte são auxiliares ou técnicos em enfermagem e quase 60%
afirma já ter atendido uma pessoa transexual ao longo de sua carreira profissional. Em relação ao
conteúdo das representações sociais, os profissionais percebem a transexualidade como paciente que
muda de sexo e precisa ser aceito, e como pessoas que merecem respeito, mas que falta habilidade
profissional para lidar com essa questão. No que se refere à estrutura das representações sociais, os
termos “mudança de sexo” e “preconceito” aparecem como pertencendo ao núcleo central, e, dentre
outros, “discriminação”, “opção” “coragem” como fazendo parte do sistema periférico. Discussão e
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Considerações finais: As representações sociais dos profissionais de saúde sobre transexualidade
aparentemente tem forte relação com as variáveis categoria profissional, sexo e religião. Relatam que se
sentem despreparados para lidar com essa questão, evidenciando a necessidade de uma política de
educação permanente em saúde que atenda a essa demanda. A construção de um sistema de saúde
que contribua para a redução das desigualdades e para a melhoria da qualidade de vida da população
passa pela compreensão da construção de processos relacionais, como o estigma, oferecendo subsídios
para uma formação profissional que se aproxime mais das realidades da população.
Palavras-chave: Estigma Social, Identidade de gênero, Profissional de saúde.

Abstract: Introduction: In Brazil, during these latest years, transsexuality has been object of public
policies, especially in the health field. Although being subject for academic social debates and
investigations and also being frequently under the spot in the media, such as television, magazines and
the internet, the matter itself might be considered a few known universe. The existence of multiple
dimensions for this matter, concerning those people living their transsexuality as much as the people
somehow in touch with this reality, turn it into a complex question. One of those dimensions is what is
known about transsexuality and how it is socially percept, for these factors might influence people’s
relations and behaviors as dealing with the matter. In the health field, the manner how the health
professional perceives transsexuality might have direct influence on one’s practices and, therefore, on the
course and the quality of attention to healthcare. Understanding this perception becomes fundamental in
order to build a quality attention to healthcare. Objectives: Analyzing health professionals from the Health
Office of Distrito Federal social representations on transsexuality through the identification of knowledge
and experience, and of the contents and structures of such representations. Methods: This is a study
based on the Social Representation Theory held with 128 health professionals, doctors, nurses and
nursing technicians or assistants from 22 health units in the Health Office of Distrito Federal using a semi
and self applied questionnaire. The data processing was made by the software ALCEST and EVOC. All
the ethical recommendation established was observed. Results: As for the professionals profile it can be
noticed the predominance of the female sex participants, married or living in a stable relationship, catholic
and brown. The age varied between 24 and 67 years old (median 43, average 42), prevailing the age
range from 30 to 49 years old (62,4%). As for the professional characteristics the majority of the
participants was from Health Centers for basic attention, professionals of the nursing field, being most of
them nursing technicians or assistants, and almost 60% of them claim have already taken care of a
transsexual person during their professional career. Concerning the content of the social representations
the professionals perceive transsexuality as a patient who changes his or her sex and needs to be
accepted, and people that deserve respect, but they also admit that lacks professional ability to handle
this matter. About the structure of the social representations the terms “sex change” and “prejudice”
appear as belonging to the core of the question, and among others, “discrimination”, “option” and
“courage” make part of the peripheral system. Discussion and Final considerations: The health
professionals’ social representations on transsexuality apparently have strong relation to the variables
professional category, sex and religion. They report feeling unprepared to handle this matter, evidencing
the need of a permanent educational policy in the health ambit that attends this demand. The construction
of a health system that contributes to the reduction of inequality and the improvement in the quality of life
of the population passes by the comprehension of the construction of relational processes such as the
stigma, offering subsidies to a professional formation that reaches the different realities of the population.
Key words: Social Stigma, Gender Identity, Health Professional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10976/1/2012_AdelyanyBatistadosSantos.pdf

452

Nº de Classificação: 18153
GOBATTO, Caroline Amado. Religiosidade e Espiritualidade em Oncologia: um Estudo Sobre as
Concepções de Profissionais de Saúde. 2012 . p. 139. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e
Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Processo Saúde
Orientador: Araújo, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de
Resumo: É crescente o interesse em investigar a influência da religiosidade e da espiritualidade no
manejo do estresse em geral e de outras condições adversas, como doenças crônicas e seus respectivos
tratamentos. Especificamente, denomina-se como enfrentamento religioso/espiritual a adoção de
estratégias cognitivas ou comportamentais que utilizam religião e/ou fé. Em Oncologia, muitos trabalhos
apontam correlações com apoio social, bem-estar e estratégias adaptativas dos pacientes. Todavia,
ainda que em menor proporção, estudos têm relacionado piores índices de qualidade de vida ao maior
uso de estratégias avaliadas como prejudiciais. Sendo assim, realizou-se uma pesquisa exploratória com
o objetivo de conhecer as concepções de profissionais de saúde da área oncológica acerca da
associação entre saúde, religiosidade e espiritualidade. Na primeira etapa, participaram 85 profissionais
da saúde, das seguintes categorias: assistente social (n = 1); biólogo (n = 1); enfermeiros (n = 2);
fisioterapeutas (n = 3); fonoaudiólogos (n = 2); médicos (n = 17); nutricionistas (n = 16); odontólogo (n =
1), psicólogos (n = 40); psico-oncologista (n = 1); técnico de enfermagem (n = 1). Como instrumento de
coleta de dados, utilizou-se um questionário, disponibilizado na internet, composto por itens elaborados
para esta pesquisa e a Escala Breve de Enfrentamento Religioso. Os dados foram submetidos à análise
estatística descritiva e inferencial. Na etapa seguinte, uma subamostra participou de grupos focais online,
sendo que um grupo reuniu uma nutricionista e dois psicólogos e outro grupo contou com um médico,
uma nutricionista e duas psicólogas. Os relatos obtidos foram submetidos à análise de conteúdo
temática. De acordo com os resultados do questionário eletrônico, aproximadamente metade da amostra
não pratica atividades religiosas. Contudo, 49 profissionais revelaram grau elevado de espiritualidade.
Apenas três respondentes não se consideraram espiritualizados. As influências positivas da
religiosidade/espiritualidade na saúde foram percebidas como predominantes. Temas religiosos são
frequentes nos atendimentos e sua abordagem tende a ser realizada por meio de exemplos positivos e
promoção de estratégias de enfrentamento adaptativas. Para 41 respondentes, todos os profissionais de
saúde são responsáveis pela abordagem da temática religiosa/espiritual. Somente 15 participantes
informaram contar com o apoio de capelães em sua instituição de trabalho. Setenta e um respondentes
assinalaram não ter encaminhado seus pacientes para profissionais religiosos. Sobre as influências da
religiosidade/espiritualidade nas vivências do paciente, constatou-se o predomínio de percepção positiva,
notadamente como fonte de conforto. O impacto negativo mais enfatizado foi a avaliação do câncer como
punição. No tocante ao enfrentamento religioso/espiritual dos próprios participantes, verificou-se maior
uso de estratégias positivas do que negativas, sem distinção relevante por categorias profissionais.
Estratégias positivas correlacionaram-se diretamente com práticas religiosas, espiritualidade e percepção
de efeitos positivos para a saúde. A categorização das discussões feitas nos grupos focais evidenciou
concepções positivas e negativas da religiosidade/espiritualidade para pacientes e familiares. Ressaltase, ainda, que nenhum profissional recebeu formação acadêmica para lidar com tais assuntos em suas
intervenções. Em geral, profissionais da saúde e representantes religiosos atuam isoladamente.
Recomenda-se a condução de mais pesquisas visando, sobretudo, subsidiar programas de capacitação e
treinamento destinados aos futuros profissionais da área da saúde.
Palavras-chave: Enfrentamento, Espiritualidade, Oncologia, Profissionais de saúde, Religiosidade.

Abstract: There is increasing interest in investigating the influence of religiosity and spirituality in general
stress management and other adverse conditions such as chronic diseases and their treatment.
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Specifically, religious/spiritual coping has been denominated as the adoption of cognitive or behavioral
strategies that are based on the use of a religion or faith. In Oncology, many studies show correlations
with patients’ social support, well-being and adaptive strategies. However, although to a lesser extent,
studies have related worse indexes of quality of life to greater use of strategies that are assessed as
harmful. Therefore, an exploratory study was carried out with the means of understanding of the concepts
of health professionals working with Oncology regarding the association amongst health, religion and
spirituality. In the first stage of the study, participants included 85 health professionals of the following
categories: social worker (n = 1), biologist (n = 1), nurses (n = 2), physiotherapists (n = 3), speech
therapists (n = 2), physicians (n = 17), dietitians (n = 16), dentist (n = 1), psychologists (n = 40), psychooncologist (n = 1), nursing technicians (n = 1). To collect data an online questionnaire, consisting of items
that were specifically developed for this study and the Brief Religious Coping Scale was used. Data were
analyzed by descriptive and inferential statistics. In the following stage, a subset sample participated in
online focus groups, one that included a dietician and two psychologists and another group included a
doctor, a nutritionist and two psychologists. The results of such groups underwent thematic content
analysis. According to the results obtained from the online questionnaire, about half of the sample does
not practice religious activities. However, 49 professionals revealed a high degree of spirituality. Only
three respondents did not consider themselves spiritualized. The positive influences of
religiosity/spirituality on health were perceived as predominant. Religious themes are frequent in care and
their approach tends to be accomplished through positive examples and the promotion of adaptive coping
strategies. For 41 respondents, all categories of health professionals are responsible for discussing
religious/spiritual issues. Only 15 participants reported as having the support of chaplains at their working
environment. Seventy-one respondents reported not having referred their patients to religious
professionals. In regard to the influence of religiosity/spirituality in the oncological experience, there was a
predominance of positive perceptions, especially as a source of comfort. The most highlighted negative
impact was the assessment of cancer as a punishment. With regard to religious/spiritual coping of the
participants, greater use of positive over negative strategies was identified, with no relevant distinction
amongst occupational categories. Positive strategies correlated directly with religious practices, spirituality
and perception of positive effects on health status. The categorization of discussions as a result of the
focus groups demonstrated positive and negative conceptions of religiousness/spirituality for patients and
families. It should be noted that none of the professionals had received any formal academic training to
deal with such matters in their interventions. In general, health professionals and religious representatives
act apart from one another. It is recommended that further research be conducted to above all subsidize
training programs that are intended for future professionals of the health field.
Keywords: Religiousness, Spirituality, Coping, Oncology.
Acesso remoto ao texto integral:
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TOSTES, Natalia Almeida. Percepção de gestantes acerca da assistência pré-natal, seus
sentimentos e expectativas quanto ao preparo para o parto. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Psicologia da Saúde
Linha de Pesquisa: Processo Saúde
Orientador: Seidl, Eliane Maria Fleury
Resumo: A gestação e o parto são experiências significativas para a maior parte das mulheres, podendo
trazer consequências para o puerpério e influenciar suas concepções e vivências da maternidade.
Estudos apontam que as expectativas das gestantes influenciam nas vivências relacionadas ao parto e à
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maternidade, destacando a necessidade atual de melhor preparação das gestantes para esses
momentos. As políticas e o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento no Brasil vem
apontando, ainda, a medicalização no parto e os riscos que intervenções desmedidas podem causar para
a mulher e o bebê, buscando a humanização da atenção pré, peri e pós-natal. Esta pesquisa teve por
objetivos: investigar as expectativas de mulheres primigestas sobre o parto e suas percepções acerca da
assistência pré-natal oferecida em serviços da rede pública de Brasília (DF); caracterizar a publicação
científica brasileira relacionada à assistência humanizada ao parto e à preparação para o parto,
disponível em periódicos da base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), entre os anos de
2000 e 2011. Para atingir os objetivos, foram realizados dois estudos: um de revisão sistemática da
literatura científica brasileira e outro empírico, de caráter exploratório, descritivo, de natureza qualitativa,
feito por meio de entrevistas com gestantes. Para a revisão sistemática de literatura, foram selecionados
vinte artigos, tendo em vista os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Como resultados desse
estudo, pode-se destacar: a pouca produção de artigos científicos sobre os temas assistência
humanizada ao parto e preparação para o parto, considerado o período investigado; o predomínio dessas
publicações nas áreas de enfermagem e saúde coletiva; a preponderância de estudos que investigaram a
perspectiva de usuárias do serviço pré-natal; a produção incipiente da psicologia nas publicações
científicas sobre os temas estudados. No estudo empírico, foram realizadas entrevistas em duas
unidades de saúde da rede pública de Brasília. Ao todo, foram entrevistadas 18 mulheres primigestas,
que faziam acompanhamento pré-natal nessas unidades, e estavam no terceiro trimestre de gestação.
Foram utilizados os procedimentos da análise de conteúdo. Foram identificados 14 eixos temáticos.
Como principais resultados, destacaram-se: as vivências referentes à descoberta da gestação como “um
susto” e sua relação com a gravidez não planejada; diferentes categorias de dificuldades advindas da
gravidez, relatadas pelas participantes; as expectativas relacionadas ao parto, em geral bastante
negativas, perpetuando ideias de um momento de medo, dor e sofrimento, que pode trazer riscos para a
mulher e para o bebê; os sentimentos relatados por gestantes de preparação insuficiente e falta de
confiança para vivenciar o momento do parto. Pôde-se perceber demanda por mais informações e ações
educativas sobre temas da gestação, em particular o parto, bem como a necessidade de maior apoio
psicoemocional às gestantes. Ao compreender melhor a realidade do pré-natal e do parto, pode ser
possível melhorar sua qualidade, tanto no âmbito das vivências das mulheres e casais gestantes, quanto
no âmbito da saúde pública e das recomendações do Programa de Humanização do Pré-natal e
Nascimento.
Palavras-chave: Assistencia pré-natal, Expectativas sobre o parto, Gestantes, Preparação para o parto,
Psicologia da saúde.

Abstract: Pregnancy and birth are significant experiences for most women and can bring consequences
for the puerperium and influence their concepts and experiences of motherhood. Studies show that the
expectant mother’s expectations influence her experiences related to birth and motherhood and highlight
the current need for better preparing expectant mothers for these moments. Furthermore, government
policies and the Program for Humanizing Prenatal Care and Birth in Brazil have pointed to the
medicalization of childbirth and the risks that unhindered interventions may bring to mother and baby.
These policies aim to humanize pre, peri and postnatal care. This study aimed to: 1) investigate first-time
expectant mother’s expectations for birth and their perception of the prenatal care offered by public health
system services in Brasilia (DF); 2) characterize Brazilian scientific publication related to humanized
assistance care to childbirth and childbirth preparation, available in periodicals from the Scientific Eletronic
Library Online (SciELO) database, between the years of 2000 and 2011. To this end, two studies were
conducted: a systematic review of Brazilian scientific literature and another empirical one, of exploratory,
descriptive and qualitative nature, by means of interviews with expectant mothers. For the systematic
literature review, we selected twenty articles, keeping in mind the established criteria for
inclusion/exclusion. The main results were: the scarce production of scientific articles, within the
established period, about humanized assistance to childbirth and childbirth preparation; the predominance
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of such studies in the fields of Nursing and Collective Healthcare; the preponderance of studies which
investigate how women perceive this prenatal care service; psychology’s incipient scientific production
about such themes. The empirical study was comprised of interviews conducted in two public healthcare
units in Brasilia. All together, we interviewed 18 first-time expectant mothers, in their third trimester and
who received prenatal care in these units. The methodology consisted of content analysis which identified
14 thematic axes. The main results were: the experience of discovering pregnancy as “a shock” as related
to an unplanned pregnancy; different categories of difficulties which arise from pregnancy as reported by
participants; expectations for childbirth, in general very negative. These expectations perpetuate the idea
of a moment of fear, pain and suffering, which can bring risk to woman and baby; the feeling reported by
expectant mothers of not being sufficiently prepared and confident for experiencing the moment of birth.
We were able to ascertain the need for more information and educational activities about pregnancy,
namely childbirth, as well as the need for greater psycho-emotional support for expectant mothers. By
better understanding the reality of prenatal care and childbirth, it may be possible to improve its quality,
both at the experiences of pregnant women and couples, as well as in public health sphere and the
recommendations of the Program for Prenatal Care and Childbirth Humanization.
Key words: Prenatal care, Pregnant, Expectations about childbirth, Preparation for childbirth, Health
Psychology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11099/1/2012_NataliaAlmeidaTostes.pdf
Nº de Classificação: 18155
SOARES, Sheila Pereira. Uma análise bioética sobre o processo de empoderamento do usuário
como ferramenta para inclusão na saúde. 2012 . p. 160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Bioética) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Fundamentos de Bioética e Saúde Pública
Orientador: Garrafa, Volnei
Resumo: A Constituição Brasileira de 1988 universalizou o acesso das pessoas à atenção à saúde no
país. Para operacionalização deste fundamento legal foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS),
conceitualmente descentralizado e que leva em consideração a hierarquização na priorização das ações
para o atendimento das pessoas. Nestes quase 25 anos de funcionamento do SUS, alguns aspectos
avançaram significativamente. Outros pontos, contudo, merecem especial atenção no sentido de melhor
compreensão dos problemas existentes, especialmente a forma como os usuários vem sendo tratados.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi Identificar através do público alvo (usuários e
profissionais de saúde - médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) os possíveis motivos que
geram o desrespeito aos direitos dos usuários que procuram o sistema público de saúde no Brasil,
podendo causar ineficácia na qualidade do atendimento e tendo como pressuposto a ausência de
empoderamento pelo usuário. A pesquisa se fundamentou no aprofundamento histórico dos conceitos de
cidadão e cidadania ao longo do tempo, chegando à questão central do estudo que incide no
empoderamento do usuário/cidadão para ter seus direitos realmente reconhecidos, atendidos e
respeitados. A metodologia utilizada constou de quatro diferentes questionários aplicados a 90 usuários
do Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga, Distrito Federal, e outros 90 questionários
distribuídos proporcionalmente entre médicos (40 no total), enfermeiros (10) e técnicos de enfermagem
(40) que lá trabalham. Além de um Diário de Campo no qual foram registradas as intercorrências que
aconteceram durante o período de aplicação dos questionários e observação direta do processo de
recepção e atendimento dos usuários que procuraram o sistema, foi também desenvolvida uma entrevista
semi- estruturada com alguns profissionais da amostra que se mostraram especialmente interessados no
assunto. A conclusão do estudo foi que existem muitos problemas de comunicação entre os usuários e os
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profissionais que atendem ao SUS, gerando uma série de distorções e insatisfações, entre eles: todos os
usuários afirmaram que não são chamados pelo nome, enquanto a maioria dos profissionais afirma o
contrário; os usuários disseram que não são informados sobre o nome e efeitos dos medicamentos
prescritos, no entanto os profissionais responderam que passam na maioria das vezes estas
informações; grande parte dos usuários respondeu que médicos e enfermeiros não atendem seus
chamados prontamente e que não utilizam linguagem fácil de ser entendida, enquanto os profissionais
responderam exatamente o contrário; os usuários registraram que os profissionais não lhes pedem
permissão para atuar sobre seus corpos, ao passo que os profissionais afirmaram em sua maioria que
solicitam permissão. Um ponto comum encontrado nas respostas dos dois grupos foi o desconhecimento
e não utilização da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A ferramenta teórica utilizada para a
interpretação e discussão dos dados obtidos no estudo foi a Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos da Unesco, especialmente os artigos que versam sobre a Dignidade Humana e
Direitos Humanos (artigo 3), o Respeito pela Vulnerabilidade Humana e pela Integridade Individual (artigo
8), a Privacidade e Confidencialidade (artigo 9), a Não-Discriminação e Não-Estigmatização (artigo 11) e
a Responsabilidade Social e Saúde (artigo 14).
Palavras-chave: Sistema único de saúde, Bioética, Direitos do paciente, Cidadania, Empoderamento.

Abstract: The 1988 Brazilian Federal Constitution universalized the people access to health care in the
country. To implement this legal basis it was created the Unified Health System (SUS), conceptually
decentralized and that takes into consideration the hierarchy in the prioritization of the actions to the
people medical care. In almost 25 years of SUS functioning, some aspects markedly improved. In other
aspects, however, special attention needs to be paid to a better comprehension of the existing problems,
specially the way the users have been treated. In this respect, the objective of the present study was to
search through target audience (users and health professionals doctors, nurses and nursing technician) if
it happens disrespect to the users rights who look for the Public Health System in the Federal District,
what can cause ineffectiveness in the quality of the service, having as assumption the lack of users
empowerment. The search was based in historical deepening of the concepts of citizen and citizenship
over time, arriving to the central issue that focus in the empowerment of the user/citizen to have their
rights truly acknowledged, met and respected. The used methodology was of four questionnaires applied
to 90 users of the Taguatinga Hospital Emergency, Federal District, and other 90 questionnaires
proportionally distributed among doctors (a total of 40), nurses (10) and nursing technicians (40) that work
there. Besides a Field Diary in which it was registered occurrences that happened during the
questionnaire application period and direct observation of the reception and attendance process of users
that looked for the system, a semi-structured interview was also developed with some professionals of the
sample who became especially interested in the subject. The study conclusion was that there are several
communication problems between users and professionals that attend to SUS, generating a series of
distortions and discontent, such as: all the users stated that they are not called by their names, while most
of the professionals state the opposite; the users said that they are not informed of the name and effects
of the prescribed medicine, however the professionals replied that, most often, they give those
information; a great part of the users answered that doctors and nurses do not answer their calling
promptly and do not use easy understanding language, yet the professionals responded exactly the
contrary; the users registered that the professionals do not ask for permission to analyze their bodies,
while most of the professionals affirmed they ask for permission. A common point found in the answers of
the two groups was the lack of knowledge and no use of the Bill of Health Users Rights. The theoretical
tool used to comprehend and discuss the data obtained through the study was the Unesco Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights, especially the articles on Human dignity and human rights
(article 3), the Respect for human responsibility and personal integrity (article 8), the Privacy and
confidentiality (article 9), the Non-discrimination and Non-stigmatization (article 11) and the Social
responsibility and health (article 14).
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Key words: Single health system, Bioethics, Patient Rights, Citizenship, Empowerment.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 18279
SILVA, Ronaldo Pinheiro da. Diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem e os
desafios para a formação no âmbito das práticas e do estágio supervisionado: uma análise a partir
do curso de enfermagem da UENP. 2012 . p. 252. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores
Orientador: Schelbauer, Analete Regina
Resumo: A formação profissional do Enfermeiro, estabelecida pelas Diretrizes Curriculares do Curso de
Enfermagem de 2001, prevê que a formação prática deverá ocorrer pela realização do estágio e das
aulas práticas, a serem orientadas pelas Diretrizes e Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos cursos.
Contudo, a temática do âmbito das práticas e do estágio relacionadas aos Projetos Pedagógicos, não
tem sido amplamente debatida no meio acadêmico, o que tem acarretado em grandes desafios a
professores e alunos quanto à efetivação destas práticas na formação do futuro enfermeiro. Neste
contexto, surgem algumas dúvidas tais como: Quais as contribuições das Diretrizes Curriculares do
Curso de Enfermagem para organização dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Graduação
em Enfermagem no que se refere à organização das práticas, do ensino clínico e do Estágio Curricular
Supervisionado? O Curso de Graduação de
Enfermagem da Universidade Estadual do Norte do
Paraná/Campus Luiz Meneghel tem organizado e respondido as recomendações para formação do
Enfermeiro no âmbito das práticas e do estágio curricular supervisionado, prescritas nas Diretrizes
Curriculares do Curso de Enfermagem de 2001? Partindo dessas indagações, o objetivo dessa pesquisa
foi identificar de que forma o Curso de Graduação de Enfermagem da Universidade Estadual do Norte
do Paraná/Campus Luiz Meneghel tem organizado e respondido às recomendações para formação do
Enfermeiro no âmbito das práticas e do estágio curricular supervisionado, prescritas nas Diretrizes
Curriculares do Curso de Enfermagem de 2001. Definiu-se por estudo exploratório
documental, o
material bibliográfico analisado consiste das Diretrizes Curriculares e do Projeto Político-Pedagógico do
Curso, assim como artigos, livros, teses e dissertações sobre o tema. O estudo tem sua relevância na
contribuição e na compreensão da formação no quesito âmbito das práticas, sendo um subsídio para
orientação das futuras reformulações dos PPP dos Cursos de Graduação em Enfermagem, além de
servir de base para futuros estudos sobre a formação do Enfermeiro. Os resultados obtidos poderão
somar a tantos outros já identificados por diversos autores no sentido de aprimorar a proposta educativa
das Universidades. Nosso recorte temporal se deu a partir do ano de 2001, tomando como marco o ano
de implantação das Diretrizes Curriculares em vigor para o Curso de Graduação em Enfermagem e
como marco final o PPP vigente de 2011. Constatou-se que as Diretrizes Curriculares do Curso de
Enfermagem contribuem para a elaboração do Projeto Político Pedagógico do curso de Enfermagem,
entretanto, algumas orientações sobre o ensino clínico e prático não é
esclarecido. O curso de
Enfermagem da UENP/CLM tem correspondido com as Diretrizes
Curriculares no que refere as
orientações para a formação do Enfermeiro no âmbito das
práticas e do estágio curricular
supervisionado. O modelo curricular do curso de Enfermagem da UENP/CLM segue as propostas das
Diretrizes Curriculares em relação à formação do Enfermeiro no âmbito das práticas e do estágio,
contudo, constatou-se a necessidade de alguns ajustes no PPP em relação ao ensino prático e estágio
curricular supervisionado.
Palavras-chave: Currículo, Educação em enfermagem, Estágio clínico, Graduação em Enfermagem,
História da enfermagem, UENP.
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Abstract: Nurses’ professional formation established by the 2001 Curriculum Guidelines of the Nursing
Course states that practical formation should occur through training periods and practical lessons under
the supervision of the courses’ Guidelines and Political and Pedagogical Projects. Since the theme on
practice and training period related to Pedagogical projects has not been debated, the subsequent
occurrence of challenges for teachers and students on the true efficiency of these practices within the
formation of future nurses is evident. Several doubts may be put forward within this context. What are the
contributions of the Curriculum Guidelines of the Nursing Course for the organization of the Political and
Pedagogical Projects of the Nursing undergraduate course with regard to the organization of practices,
clinical teaching and Supervised Training Period? Has the Nursing Undergraduate Course of the State
University of Northern Paraná, campus Luiz Meneghel, organized and materialized the recommendations
for nurse formation within the context of practice and supervised curriculum period as ordered by the
2001 Curriculum Guidelines of the Nursing Course? Current research
identifies how the Nursing
Undergraduate Course of the State University of Northern Paraná,
campus Luiz Meneghel, has
organized and followed recommendations for the formation of nurses within the context of practice and
supervised curriculum period as ordered by the 2001 Curriculum Guidelines of the Nursing Course.
Since current research is an exploratory and documental study, the bibliographical material comprises
the Curriculum Guidelines and the Political and Pedagogical Project of the Course, articles, books,
theses and dissertations on the theme. Study is relevant on its contribution and comprehension of the
formation of practices. It
is also a help for the orientation of future reformulation of Political and
Pedagogical Projects in
the Nursing undergraduate courses and for future studies on the nurses’
formation. Results may be added to others identified by several authors to improve the educational
project of universities. Current temporal starting point lies in 2001, the year in which the Curriculum
Guidelines for Nursing undergraduate courses was introduced, up to the current Political and
Pedagogical Project of 2011. Although the Curriculum Guidelines of the Nursing Course contributes
towards the establishment of a Political and Pedagogical Project of the Nursing Course, certain clues on
clinical teaching and practice are not clear. The UENP/CLM Nursing Course employs the Curriculum
Guidelines with regard to the orientations for the nurse formation within the practice and supervised
training. The curriculum model of the
UENP/CLM Nurse Course follows the suggestions of the
Curriculum Guidelines with regard
to nurse formation within the practices and training formation,
although the need for adjustments in the Political and Pedagogical Project should be implemented with
regard to practice and curriculum supervised training
Key words: Education in Nursing, Nursing Undergraduate Course, Clinical Training, History of Nursing,
Curriculum, UENP.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2012%20-%20Ronaldo.pdf

Nº de Classificação: 18280
OLIVEIRA, William Tiago de. Análise do bem-estar de cuidadores familiares de adultos com
neoplasia maligna no âmbito domiciliar. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Sales, Catarina Aparecida
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, que objetivou
analisar o Bem-Estar Global de cuidadores familiares de adultos com neoplasia maligna no âmbito
domiciliar e sugerir medidas de promoção do bem-estar global a esses cuidadores. O estudo foi
desenvolvido no município de Maringá-PR. O contato com esses cuidadores deu-se por meio da Rede
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Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) – regional de Maringá, que atende pacientes oncológicos,
usuários do Sistema Único de Saúde, com poucas condições financeiras, residentes nas cidades
pertencentes a 15ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. No período da coleta de dados, a RFCC
continha o cadastro de 273 pacientes com neoplasias malignas. Destes, 170 foram selecionados por
residirem no município de Maringá. Dos 170 contatos, 74 foram excluídos. Portanto, a população final
deste estudo foi constituída por 96 cuidadores. Para a descrição do perfil sociodemográfico foi elaborado
um questionário contendo 12 questões. Para avaliar a parte específica, foi utilizado o Questionário de
Avaliação do Bem-Estar Global (BEG). A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho de 2011 a
fevereiro de 2012. Os resultados foram organizados e analisados a partir de bancos de dados nos
softwares Excel 2012 e pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 18.0),
seguida da análise descritiva (média, desvio-padrão, frequência e percentual). Para verificar a associação
entre as variáveis categóricas (dados sciodemográficos) e as variáveis métricas (escores do Questionário
de Avaliação do Bem-Estar Global) foi efetuada análise inferencial de comparação de médias, utilizando
o teste ‘t’ de Student para comparar duas médias e Análise de Variância (Anova) para múltiplas
comparações, com nível de significância estabelecido em p<0,05. Evidenciou-se que os maiores escores
estão relacionados às crenças espirituais e religiosas e, portanto, são os fatores que mais contribuem
para a elevação do bem-estar dos cuidadores; as preocupações com a família e com o desconforto físico
e emocional da pessoa com câncer foram os itens que mais tiveram impacto negativo no bem-estar
global dos cuidadores. O cuidado realizado no domicílio foi considerado como fator que possibilita maior
calmaria e privacidade para o cuidador familiar, de modo a potencializar seu bem-estar. As características
sociodemográficas que estiveram relacionadas à diminuição do bem-estar foram: mulheres
desquitada/separada, mães, nível superior de escolaridade, realizar atividades profissionais, ser o único
cuidador, possuir renda familiar menor que um salário mínimo e ter problemas de saúde. Concluiu-se que
as equipes de saúde precisam estar atentas às tensões vivenciadas pelos cuidadores de pacientes com
câncer no domicílio para desta forma planejar estratégias de intervenção de acordo com sua realidade,
valorizando as instâncias físicas, emocionais, sociais, culturais, espirituais e éticas. Essas informações
são relevantes para a prestação de um cuidado mais sistematizado e efetivo que possibilite transformar a
realidade vivenciada por esses indivíduos, promovendo o seu bem-estar.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Neoplasia, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18283
MORAES, Advi Catarina Barbachan. O gerenciamento do cuidado de enfermagem com pacientes
portadores de feridas crônicas. 2012 . p. 89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Stipp, Marluci Andrade Conceição
Resumo: Esta pesquisa teve como objeto a gerência do cuidado de enfermagem em pacientes
portadores de feridas crônicas em membros inferiores que estejam em acompanhamento ambulatorial.
Os seguintes objetivos foram traçados: (1) Descrever a rotina do cuidado ambulatorial nas unidades de
atendimento a pacientes com feridas crônicas, (2) Analisar o gerenciamento de cuidado realizado pelas
equipes de enfermagem nos cenários de pesquisa, (3) Discutir a gerência do cuidado de enfermagem no
tratamento das feridas crônicas. O método escolhido para esta pesquisa foi o estudo de caso de YIN, do
tipo múltiplo, com análise descritivo-exploratório e abordagem qualitativa, sendo a coleta de dados
realizada em campo. Os sujeitos foram todas as enfermeiras do setor de curativos de dois hospitais
universitários do Rio de Janeiro. Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiro de observação
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participante e roteiro de entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados com uma manipulação
analítica e a linha de comportamento e análise de fenômenos, foi utilizada para a criação de temas e
argumentos finais de forma qualitativa. Utilizou-se a proposta do desenvolvimento da descrição do caso e
como técnica analítica a síntese cruzada dos dados, por YIN. A análise foi realizada através de uma
triangulação dos dados coletados, e então as seguintes categorias emergiram: 1- Apresentação dos
Cenários, que contém como sub-categorias: I.Hospital Universitário Antônio Pedro; II. Hospital Escola
São Francisco de Assis; 2- A dinâmica do cuidado, sub-categorias: I.Avaliação clínica: a. Do paciente e b.
Da ferida; II.Mensuração da ferida e III. Troca do curativo; 3 - As dificuldades da gerência, sub-categorias:
I. O ambulatório compartilhado; II. Recursos X Paciente: a. Recursos Materiaisl e b. Gestão de pessoas e
III.O aspecto interdisciplinar, visualizando a gerência e suas várias vertentes , 4- O possível impacto da
distribuição de material para realização do curativo e 5- Importância da comissão de curativo. A síntese
cruzada dos dados foi realizada em cada categoria e sub-categoria, podendo assim ser traçado um
panorama comparativo dos dois ambulatórios pesquisados. Essa análise permitiu compreender como o
gerenciamento do cuidado é realizado em cada unidade pelas enfermeiras, bem como delimitar novos
direcionamentos para melhorias da gestão do cuidado de pacientes portadores de feridas crônicas nos
setores de curativo das instituições pesquisadas.
Palavras-chave: Administração em enfermagem, Cuidados de enfermagem, Feridas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18284
ALMEIDA, Ana Claudia Lopes. Ressignificando o cuidado em pós-operatório imediato de cirurgia
cardíaca: a construção da práxis no cotidiano especializado. 2012 . p. 190. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Valadares, Glaucia Valente
Resumo: A presente dissertação de mestrado inserida no Núcleo de Fundamentos do Cuidado de
Enfermagem (NUCLEARTE) da EEAN tem como objeto: o significado do cuidado de enfermagem no pósoperatório imediato de cirurgia cardíaca. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos: Caracterizar o
significado do cuidado de enfermagem para o enfermeiro que atua no pós-operatório imediato da cirurgia
cardíaca; identificar a partir da atuação do enfermeiro que atua no pós-operatório imediato de cirurgia
cardíaca: o contexto do cuidado, as estratégias de ação e interação, os fatores intervenientes e as
implicações para o cuidado; analisar a influência do ambiente na dinâmica do cuidado de enfermagem
em pós-operatório de cirurgia cardíaca considerando as dimensões: expressiva e instrumental; propor um
modelo teórico substantivo que elucide o significado deste cuidado. Como referencial teórico foi utilizado:
Interacionismo Simbólico, dada à importância ao valor do significado do fenômeno na investigação. A
abordagem metodológica escolhida foi à pesquisa qualitativa sob orientação dos conceitos da Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD). O cenário do estudo foi a Unidade de Terapia Cardio-Intensiva
Cirúrgica de um Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa foram os enfermeiros
que atuam na unidade cuidando de clientes que realizaram cirurgia cardíaca, num total de oito. Os dados
foram colhidos por meio de uma entrevista semi-estruturada em profundidade a fim de proporcionar uma
imersão no universo do cliente entrevistado, captando manifestações nãoverbais, dentre outros aspectos.
Também foi empregada a observação assistemática com registro em diário de campo. Os depoimentos
coletados foram analisados considerando os procedimentos próprios da TFD: codificação aberta,
codificação axial e codificação seletiva, para posterior elaboração da categoria central, cerne do estudo.
A partir da conjunção dos fenômenos relacionados ao objeto de estudo: causa, contexto, fatores
intervenientes, estratégias de ação/ interação e consequências, foi possível distinguir a categoria central.
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Assim, temos como categoria central: RESSIGNIFICANDO O CUIDADO EM PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA: A CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS NO COTIDIANO
ESPECIALIZADO.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, Cuidados de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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RODRIGUES, Angela Aparecida Peters. Casa de Saúde Esperança em Juiz de Fora-MG: uma visão
histórica sobre a Enfermagem Psiquiátrica 1994-1998. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem Brasileira
Orientador: Peres, Maria Angelica de Almeida
Resumo: O objeto deste estudo é o desenvolvimento da enfermagem psiquiátrica na Casa de Saúde
Esperança (CSE), em Juiz de Fora, no período de 1994 a 1998. O recorte temporal tem como marco
inicial a inserção do profissional enfermeiro nas equipes de plantão da instituição, dando início a um
período de transformações na assistência de enfermagem e, como marco final, o ano em que ocorreu a
normatização dos serviços de enfermagem e o credenciamento da CSE como Psiquiatria IV, garantindo
assim o seu funcionamento. Objetivos: Descrever as circunstâncias de desenvolvimento da assistência
de enfermagem na CSE; Analisar as estratégias adotadas pelos Enfermeiros para ampliar o saber/poder
da enfermagem na CSE; Discutir as implicações de um novo saber/poder da enfermagem para a
assistência psiquiátrica na CSE: Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de cunho histórico-social,
baseado no pensamento de Michel Foucault. As fontes primárias se constituíram de documentos escritos
e documentos orais e as fontes secundárias de livros, artigos, dissertações e teses. Os documentos
escritos foram: leis e decretos, ofícios, livros de registros de funcionários, atas de reuniões, resoluções e
relatórios relacionados ao objeto de estudo, localizados no acervo próprio da CSE. Os documentos orais
foram produzidos no período de agosto a dezembro de 2011, através de entrevistas com 5 enfermeiros, 2
técnicos de enfermagem, 3 médicos e 1 assistente social, que trabalharam na CSE. Os mesmos são
identificados no texto com a inicial correspondente a profissão e o número seqüencial por ordem da
entrevista. Como técnica de produção e tratamento das entrevistas utilizou-se a historia oral temática. Na
etapa de análise dos documentos foi utilizado o método indutivo que parte de uma postura crítica frente
aos mesmos, buscando estabelecer as relações com o contexto histórico social em que estavam
inseridos e associando ao embasamento teórico sustentado nas idéias foucaultianas. O projeto que deu
origem ao presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem
Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro (protocolo
040/2011). Resultados: Fundada em 1939 para atender pacientes psiquiátricos de ambos os sexo, a CSE
não teve enfermeiro em seu quadro de pessoal durante os seus 35 primeiros anos de existência. Seu
funcionamento foi marcado por uma assistência pautada no modelo biologicista, realizado por uma
equipe mínima de médicos e atendentes de enfermagem; A CSE manteve até o início da década de
1990, o modelo de assistência psiquiátrica tradicional, centrado na instituição asilar e na doença, onde o
trabalho de enfermagem era praticado em grande parte por atendentes de enfermagem e por poucos
auxiliares e técnicos de enfermagem. A presença do enfermeiro na equipe foi ausente ou improvisada na
figura de uma enfermeira voluntária. Em 1994 foram contratados quatro enfermeiros, que passaram a
integrar os plantões diurnos e noturnos. A contratação de enfermeiros para trabalhar na CSE permitiu
uma reorganização do espaço disciplinar da CSE, que passou a reconhecer a figura de uma enfermeira
responsável técnica e de enfermeiros supervisores de equipe. A partir de então, começaram a se
desenvolver estratégias para a ampliação do saber/poder da enfermagem, através da profissionalização
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dos atendentes e da capacitação e treinamento da equipe, preparando-a para um cuidado mais
humanizado e voltado para as novas propostas em saúde mental.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, História da enfermagem, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18286
MATOS, Bruna Gusmão de. Serviço residencial terapêutico: o olhar do usuário. 2012 .
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.

p. 100.

Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Moreira, Lilian Hortale de Oliveira
Resumo: Este estudo tem como objeto a percepção dos usuários acerca dos Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT). Através da realização desta pesquisa foi possível atender aos objetivos propostos,
os quais foram: descrever o processo de inclusão social das pessoas egressas de internações de longa
permanência considerando o modelo de Residência Terapêutica (RT); discutir o papel das Residências
Terapêuticas no processo de inclusão social destes indivíduos a partir das narrativas de suas
experiências de vida e analisar o modelo de Residências Terapêuticas para inclusão social de seus
moradores. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cujos sujeitos foram moradores dos SRT. As
entrevistas permitiram a aproximação da vivência fora do manicômio, sendo possível perceber a
reconstrução desse sujeito enquanto ser social. Em termos práticos, através do olhar do morador, de uma
maneira geral, chegamos a uma residência onde cada membro desempenha um papel diferente, mas
onde há um respeito pela vontade e habilidades das pessoas para desenvolver as atividades de vida
diária. Têm moradores que circulam pelo bairro, conversam com os vizinhos, participam de festas nos
condomínios e também há aqueles que discutem com os pares, são intolerantes com os colegas.
Contudo, há por trás de todos e de cada um deles uma trajetória de vida singular e a RT vem justamente
possibilitar o resgate da singularidade, da individualidade, do exercício da autonomia e do poder
contratual. Na observação dos moradores nos cenários de coleta dos dados, o projeto terapêutico
vislumbrado pela equipe do SRT, aproxima-se do preconizado pela legislação acerca das Residências
Terapêuticas. Para além de um modelo utópico de Residência Terapêutica, o estudo revelou que a
reabilitação psicossocial através das RT é viável, os próprios moradores entrevistados demonstram que
sem o dispositivo talvez estivessem ainda a mercê do manicômio, e reconhecem a importância dos
serviços que apoiam a RT, como os Centros de Atenção Psicossocial, o Projeto Arte e Horta e o Centro
de Convivência.
Palavras-chave: Desinstitucionalização, Enfermagem psiquiátrica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18287

JESUS, Claudemir Santos de. O ensino e a aprendizagem informal da equipe de enfermagem no
setor de clínica médica de um hospital municipal do Rio de Janeiro. 2012 . p. 90. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Neiva Maria Picinini
Resumo: Este estudo tem como objeto a prática do ensino e da aprendizagem informal da equipe de
enfermagem no desenvolvimento da assistência no setor de Clínica Médica de um Hospital Municipal do
Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos são: descrever a prática do ensino e da aprendizagem informal da
equipe de enfermagem no cotidiano da assistencial, e analisar as implicações do ensino e da
aprendizagem informal frente à assistência de enfermagem. O referencial teórico está vinculado às
características das formas simbólicas de John B. Thompson. É uma pesquisa com abordagem qualitativa,
cujo cenário foi o setor de Clínica Médica de um Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Os sujeitos do
estudo foram quatorze, sendo sete auxiliares de enfermagem e sete enfermeiros do setor de Clínica
Médica. O instrumento de coleta de dados foi o formulário para caracterização dos sujeitos, e a entrevista
semi-estruturada. Os aspectos éticos foram atendidos de acordo com a Resolução nº 196/96 do
CNS/MS, e a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil/RJ - protocolo nº 202/11 CAAE nº 0072.0.226.314-11. Os dados foram analisados com base
na análise temática, sendo elaborada a seguinte unidade temática: O Ensino e a Aprendizagem Informal
no Cotidiano da Prática Assistencial de Enfermagem. Conclui-se que o ensino e a aprendizagem informal
estão presentes no cotidiano da prática de enfermagem, sendo destacado pelos depoentes a importância
para a qualidade da assistência de enfermagem, proporcionando troca de conhecimentos no intuito de
transmitir e/ou adquirir a informação para que não ocorra rompimento da continuidade dos cuidados
prestados à clientela.
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Equipe de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18288
MALTA, Daniela Vieira. O processo de organização do levantamento de recursos e necessidades de
enfermagem no Brasil (1954-1958). 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem brasileira
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: Trata-se de estudo de natureza histórico-social, que tomou como objeto o Levantamento de
Recursos e Necessidades de Enfermagem no Brasil, pela Associação Brasileira de Enfermagem. O
recorte temporal compreende o período de 1954 a 1958; o marco inicial corresponde ao ano de
realização do VII Congresso Nacional de Enfermagem que recomendou a necessidade de um
levantamento para avaliar a enfermagem no Brasil e o marco final vincula-se a três importantes
acontecimentos: o Seminário Didático Internacional sobre Levantamentos de Enfermagem; a
apresentação dos principais resultados do Levantamento, pela Comissão Técnica do Centro de
Levantamentos, durante o XI Congresso Brasileiro de Enfermagem e a entrega do Relatório Final ao
Conselho Diretor do Centro de Levantamentos. Os objetivos da Dissertação foram: descrever as
circunstâncias que estimularam a Associação a realizar o Levantamento e analisar as estratégias das
enfermeiras para realizá-lo. Para fundamentação teórica, recorreu-se ao pensamento do sociólogo Pierre
Bourdieu, especificamente, aos conceitos de habitus, campo, poder e capital. As fontes primárias
abarcaram documentos escritos e iconográficos, localizados no acervo do Centro de Documentação da
Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Centro de Memória
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da Associação Brasileira de Enfermagem. As fontes secundárias abrangeram artigos, livros, teses e
dissertações sobre a Universidade Brasileira, história da Enfermagem Brasileira, em especial, sobre a
trajetória da Associação Brasileira de Enfermagem. Os principais resultados indicam que, durante o VII
Congresso Brasileiro de Enfermagem, a Associação assumiu publicamente o compromisso de realizar o
Levantamento de. A partir daí, a Associação deu início às estratégias para viabilizar o trabalho, fazendo
uso de seu poder simbólico, capitalizado durante os quase 30 anos de existência, para dar credibilidade à
pesquisa. Com essa estratégia, conseguiu financiamento da Fundação Rockfeller, assessoria técnica da
Organização Mundial de Saúde, através da Repartição Sanitária Panamericana, além do apoio de outras
importantes instituições. Entre as dificuldades enfrentadas pelas enfermeiras durante o Levantamento,
destaca-se a falta de experiência prévia nesse tipo de estudo, que impediu cálculo exato do orçamento,
fazendo com que o recurso financeiro disponibilizado pela Fundação Rockfeller acabasse antes do
planejado. Em contrapartida, através do Levantamento, a Associação alcançou visibilidade e
reconhecimento a um discurso autorizado, baseado em dados concretos, para lutar a favor do
desenvolvimento da enfermagem no Brasil. O Levantamento representa legado para história da
enfermagem brasileira, ao marcar o início da pesquisa científica de enfermagem no país e explicita
capacidade das enfermeiras de levar a efeito estudo tão intenso, alicerçado em dados concretos que
deram suporte ao diagnóstico da enfermagem brasileira.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem, Pesquisa.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18289
COUTO, Daniele Peres. Neonatologia e fim de vida: análise das percepções dos profissionais de
saúde. 2012 . p. 63. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Bioética e Saúde Coletiva
Orientador: Barboza, Heloisa Helena Gomes
Resumo: O cuidado no fim de vida em neonatologia é um assunto que desperta diversos conflitos éticos
entre os profissionais, principalmente pela possibilidade de adiamento da morte devido aos novos
aparatos vindos do desenvolvimento da ciência, mesmo quando a cura não é mais possível. Este estudo
analisou de maneira qualitativa a percepção dos principais profissionais de saúde de uma unidade de
terapia intensiva neonatal da rede federal do Rio de Janeiro. Nesta pesquisa foram realizadas vinte
entrevistas com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo e
nutricionistas, todas do sexo feminino. Elementos como a percepção em relação a: qual conduta é
realizada em pacientes em fim de vida, quais elas acreditam serem as mais adequadas, quais os
sentimentos frente a um recém-nascido terminal, quem elas percebem que decide nessas situações e
quem elas creem que deveria participar do processo de decisão, assim como se elas gostaria de
participar caso fossem mães de um bebê terminal, foram colhidos e divididos em categorias para serem
discutidos. Como conclusão, nota-se que as profissionais relataram que condutas que levam a distanásia
são frequentes no setor, apesar de muitas acreditarem que a melhor terapia seja a de cuidados
paliativos. Sentimentos de tristeza, impotência e angústia são comuns entre elas ao lidar com a
terminalidade e obstinação terapêutica. A falta de comunicação destaca-se como fator importante na
visão das entrevistadas para a pequena contribuição de toda a equipe multidisciplinar e dos pais no
processo decisório em situações de fim de vida.
Palavras-chave: Bioética, Cuidados paliativo, Distanásia, Morte, Neonatologia.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18290
CONCEIÇÃO, Daniele Santos da. Crianças com múltiplas demandas de cuidados complexos e
contínuos: desafios para os familiares e implicações para o educar da enfermeira. 2012 . p. 193.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da criança
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: As situações-limites vivenciadas pelas famílias para apropriar-se do cuidado de enfermagem às
crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) clinicamente complexas, quando no
domicílio, foram investigadas com os objetivos de desvelar a necessidade especial de saúde no fluxo da
existência da criança e sua família, analisar as situações vivenciadas e experienciadas pelos familiares
para realizar cuidados clinicamente complexos e múltiplos demandados pelas CRIANES e discutir as
implicações das demandas de aprendizagem e de cuidados para a prática de enfermagem. A pesquisa
qualitativa e o método criativo sensível (sete dinâmicas de criatividade e sensibilidade: árvore do
conhecimento e corpo saber) foram adotadas como metodologia de investigação. Treze participantes,
entre familiares, vizinhos e amigos, compuseram quatro grupos de cuidadores, que se reuniram no
ambulatório de especialidade de pediatria do Instituto Fernandes Figueira (IFF)/FIOCRUZ. Aos materiais
empíricos emergentes do trabalho de campo aplicou-se a análise de discurso (AD). Os resultados
apontaram que a complexidade dos cuidados à CRIANES é impregnada de conteúdos emocionais e
vivenciais, desvelando as situações limites para os cuidadores na comunicação diagnóstica. A mãe,
isolada da família, é eleita pela equipe de saúde para receber a comunicação relacionada à necessidade
especial de saúde (NES) da criança. Sentimentos como negação, raiva e barganha tomam parte da
tomada de consciência sobre os efeitos da malformação congênita da criança na determinação das
demandas de aprendizagem e de cuidados. Tais situações incluíram o impacto emocional e financeiro do
cuidado a criança, quando em casa; falta de oferta de serviço de internação domiciliar; falta de incentivo
dos profissionais de saúde para que a família invista nas potencialidades residuais da criança; e
escassez de rede social próxima à residência da família. As situações-limites geraram demandas de
aprendizagem sobre procedimentos técnicos de enfermagem que envolveu conhecimentos diversos,
incluindo os de Enfermagem Fundamental. Em casa, os cuidadores ressignificaram os procedimentos
ensinados pela enfermeira hospitalar, reinventando outras formas de cuidar, errando e acertando ou
reproduzindo-os acriticamente. Eles adaptam o que aprenderam com outras mães no hospital, nas
reuniões do grupo e nos passeios do programa de assistência domiciliar interdisciplinar (PADI). Concluise que o modelo de ensino bancário foi insuficiente para atender as necessidades especiais de saúde da
criança, suas demandas de cuidados e as demandas de aprendizagem dos cuidadores. Sugere-se que
uma prática de ensino dialógica, orientada pelos temas geradores emergentes das demandas dos
cuidadores pode contribuir para um processo ensino-aprendizagem ativo, crítica e reflexivo.
Palavras-chave: Criança com Incapacidade, Enfermeira, Família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18291

466

SILVA, Geisa Sereno Velloso da. A incerteza criativa: o modelo teórico do "Intuir Empático" subsidiando
o cuidado de enfermagem de saúde mental no Programa de Saúde da Família. 2012 . p. 141.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Pereira, Rosane Mara Pontes de Oliveira
Resumo: O estudo teve como foco reconhecer o comprometimento das enfermeiras do Programa de
Saúde da Família, para assumirem uma nova postura no pensar/fazer o cuidado com as pessoas com
transtornos mentais, tendo como objetivos: compartilhar com as enfermeiras do PSF o referencial "O
Intuir Empático", a fim de orientar o cuidado às pessoas com transtornos mentais, proporcionar às
enfermeiras do PSF, conhecimentos básicos para melhor desenvolverem as ações de cuidado aos
portadores de transtornos mentais e provocar uma mudança no "pensar e fazer" das enfermeiras do PSF,
em relação ao cuidado empático às pessoas com transtornos mentais. Como base teórica do estudo,
utilizou-se o modelo teórico "O Intuir Empático" de Oliveira (2005), para nortear as discussões e as
análises dos dados. Metodologia: Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, cujo método utilizado
foi a Pesquisa Convergente Assistencial Os instrumentos para a coleta de dados foram o questionário
semi-estruturados, discussão em grupo e a entrevista aberta. Os aspectos éticos do estudo foram
rigorosamente observados, conforme dispõe a Resolução CNS nº 196/96. Discussão: Os dados apontam
que as enfermeiras possuem o conhecimento, apesar de não nomeá-lo e acreditam no modelo teórico do
"Intuir Empático", como uma proposta teórica para subsidiar suas ações de cuidado ao portador de
transtornos mentais. A questão que se estabelece é a contradição entre o discurso adotado pelas
enfermeiras e a falta de aplicabilidade desse conhecimento aos pacientes em sofrimento psíquico que
precisam de cuidado no Programa de Saúde da Família.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem, Enfermagem psiquiátrica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18292
SOUZA, Joice Romanini Pires de. A enfermeira e os clientes portadores de hepatite C:
compartilhamento de saberes na educação em saúde pelas concepções da linguagem. 2012 . p. 81.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo: O objeto de estudo é a autonomia do cliente portador de hepatite C a partir da ação
comunicativa da enfermeira na educação em saúde. Os objetivos deste estudo foram: Identificar as
necessidades dos clientes portadores de Hepatite C no tratamento utilizado; Descrever as estratégias
oferecidas pela enfermeira ao cliente portador de hepatite C no manejo de seu tratamento para o alcance
da autonomia; Analisar o compartilhamento de saberes entre enfermeira e clientes no ensinar-aprender
sobre o tratamento da Hepatite C. Tratou-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. O cenário
foi o Ambulatório de Hepatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), no município
do Rio de Janeiro, centro de referência no tratamento das Hepatopatias. Os sujeitos foram doze clientes
cadastrados na Consulta de Enfermagem que está vinculada ao Programa de Hepatite C, em
atendimento no ambulatório de Hepatologia. A coleta de dados foi realizada através de reuniões,
compondo o grupo focal, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Escola São
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Francisco de Assis/Escola de Enfermagem Anna Nery e anuência do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho. O instrumento de coleta de dados incluiu o levantamento das informações gerais do cliente,
dados sócio-demográficos e os temas geradores para discussão no grupo focal construídos a partir da
concepção de linguagem integrada as dimensões do significado e validade, propostos por Habermas representativa, interativa e expressiva. Finalizamos a coleta de informações quando observamos a
recorrência e saturação dos achados. Os achados foram organizados em categorias temáticas. As
categorias construídas a partir da análise temática foram: Categoria 1: O estar no Mundo portador de
Hepatite C: Linguagem Representativa; Categoria 2: O Mundo Social do portador de Hepatite C:
Linguagem Interativa com família e os profissionais; Categoria 3: O portador de Hepatite C refletindo
sobre as possibilidades de cura: Linguagem Expressiva. Como resultados destacamos a presença do
discurso como forma de comunicação, que coloca em atenção a validade das premissas dos indivíduos
enquanto portadores de hepatite C e as normativas decorrentes da Política. Os problemas de
preocupações quotidianas trabalhadas pelo grupo de clientes portadores da hepatite C abrangem
contribuições ligadas a razão instrumental, no ato de fazer os procedimentos para manutenção no
Programa do HUCFF. O ponto chave é a experiência, frustrada pela dureza do tratamento que permite a
impressão dos sentidos e o relato destes fatos com propriedade. O mundo objetivo do cliente portador de
hepatite C permeia a razão instrumental e estratégica, demandadas pela necessidade de aprendizagem
para atender as normas relacionadas a participação no Programa ofertado pela Instituição hospitalar e
com a introdução da Consulta de Enfermagem considero que foi possível fazer evoluir o processo de
reflexão.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Hepatite c.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18293
SILVA, Joyce Pereira dos Santos Muniz. Metodologias de ensino-aprendizagem: experiências dos
professores do curso de graduação em enfermagem de uma universidade privada do estado do Rio de
Janeiro. 2012 . p. 160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Neiva Maria Picinini
Resumo: Este estudo tem como objeto o conhecimento dos professores acerca da Metodologias de
Ensino-Aprendizagem utilizadas frente ao processo de formação do enfermeiro. Os objetivos são:
Identificar as Metodologias de Ensino-Aprendizagem utilizadas pelos professores no curso de Graduação
em Enfermagem; Descrever o conhecimento dos professores sobre as Metodologias de EnsinoAprendizagem no processo de formação do Estudante da Graduação em Enfermagem; e Analisar as
implicações do uso das Metodologias de Ensino-Aprendizagem na formação do Estudante da Graduação
em Enfermagem. O referencial teórico está baseado nas Características das Formas Simbólicas e no
conceito de Cultura proposto por John Barry Thompson. É uma Pesquisa Social, com abordagem
Qualitativa, cujo cenário foi Instituição de Ensino Superior Privada, situada na Região Norte Fluminense
do Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram treze professores do Curso de graduação em
Enfermagem, sendo nove enfermeiros, três biólogos e um professor de educação física. Os instrumentos
de coleta de dados foram o formulário para caracterização dos sujeitos, e a entrevista não-diretiva. Os
aspectos éticos foram atendidos de acordo com a Resolução no. 196/96 do CNS/MS, e a pesquisa
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ - protocolo nº
064/2011. Para a análise dos dados foi utilizada a análise temática, sendo elaborada a seguinte unidade
temática: Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem, com dois
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tópicos: Planejamento e Implementação das Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Processo de
Formação do Estudante de Graduação em Enfermagem; e Facilidades e Dificuldades na Implementação
das Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem. Conclui-se que os
professores conhecem as Metodologias de Ensino-Aprendizagem e as utilizam de acordo com seu
planejamento e sua experiência, sem ter interferência da Instituição. As Metodologias mais utilizadas
foram as de elaboração conjunta com o método de aula dialogada e a Metodologia de trabalho em grupo
com os seminários. Para implementar as Metodologias de Ensino-Aprendizagem é necessário que a
Instituição de Ensino Superior, os professores e os estudantes conscientizem-se de suas
responsabilidades frente ao processo de ensino-aprendizagem, no sentido de efetivar um processo
necessário de formação permanente, para concretizar um ensino condizente com o preconizado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, traduzidas no Projeto Pedagógico do Curso pesquisado.
Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem, Ensino, Metodologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18294
SOARES, Lidyane Gomes. Homens idosos e o cuidado de si: implicações para a enfermagem
gerontogeriátrica. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
Orientador: Domingos, Ana Maria
Resumo: Estudo sobre as representações sociais de homens idosos sobre o cuidado de si. Os objetivos
foram: descrever as representações sociais do homem idoso sobre o cuidado de si, analisar as
influências dessas representações sociais nas práticas do cuidado de si por homens idosos e discutir as
implicações das representações do homem idoso sobre o cuidado de si para a assistência de
Enfermagem Gerontogeriátrica. A base conceitual apoiou-se no conceito de cuidado de si, formulado por
Focault. O caminho teórico-metodológico foi desenvolvido, segundo o referencial teórico das
Representações Sociais. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva realizada com 30 homens
idosos de uma comunidade situada no campi de uma Universidade Federal no município do Rio de
Janeiro. Foi aplicado um formulário para levantamento das características sócio-demográficas e
epidemiológicas e utilizada a entrevista semi-estruturada para apreensão das representações sociais. Na
análise dos dados foi utilizada a categorização temática proposta por Bardin. Dos resultados emergiram
as seguintes categorias: Implicações da velhice e do cuidado de saúde na construção da representação
social do Cuidado de Si pelo homem idoso; O cuidado de si dos homens idosos: seu significado,
manifestações e impeditivos. Foi possível verificar um compartilhamento de idéias e pensamentos
centrais circulantes que convergem em saberes e modelam comportamentos e práticas do cuidado de si.
As conclusões mostram que estão se operando mudanças nas representações sociais do homem idoso a
cerca do cuidado de si, e apontam, também que o primordial para que a enfermagem gerontogeriátrica
possa atuar junto a esses sujeitos é trabalhar as concepções da velhice, cuidado de saúde e cuidado de
si nas diferentes etapas do ciclo da vida.
Palavras-chave: Cuidado de si, Enfermagem geriátrica, Idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18295
MOTTA, Luiz Claudio de Souza. O cuidado no espaço-tempo do Oikos: sobre a bioética e a estratégia
saúde da família. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Bioética e Saúde Coletiva
Orientador: Batista, Rodrigo Siqueira
Resumo: O mundo passa uma importante transformação e, desde a segunda metade do século XX, o
surgimento de novas conformações sociais intensificou os problemas ambientais, sanitários e culturais,
trazendo à cena o papel da reflexão bioética. Em especial, o cuidado à saúde – anteriormente entendido
e praticado de modo restrito à assistência centrada em práticas hospitalares, de cunho medicamentoso e
curativo –, passou a ser encarado como direito de todo cidadão e dever do Estado brasileiro – por meio
de ações de educação, promoção, prevenção, proteção e recuperação/reabilitação –, o que permitiu que
novas questões morais emergissem, em um ethos até então praticamente invisível à reflexão bioética: a
atenção primária. Com efeito, o escopo desta pesquisa reside em identificar e caracterizar as questões
bioéticas na atenção primária à saúde – no espaço da Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual atua
uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de
saúde (ACS) – em um município da Região Serrana do Rio de Janeiro, Brasil. O resultado do trabalho foi
reunido em três artigos inter-relacionados, assim dispostos: (a) dois artigos de reflexão teórica – o
primeiro contextualizando a Bioética, sua origem e seus principais problemas; o segundo apresentando a
ESF e discutindo suas possíveis fortalezas e fragilidades – (b) e um terceiro descrevendo a investigação
empírica. Com a investigação realizada foi possível detectar duas categorias principais de problemas
vivenciados na ESF, os quais se referiam (1) a conflitos éticos/bioéticos entre equipe e usuários e (2)
entre os próprios profissionais, além da dificuldade destes últimos em reconhecer ou diferenciar os
conflitos bioéticos dos problemas atinentes (i) a organização e (ii) ao planejamento do trabalho ou de
situações de cunho deontológico.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Bioética, Ética.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18296
MAGALHÃES, Mariana Gonzalez Martins de. Práticas integrativas e complementares de saúde na
concepção de usuários: uma perspectiva ética do cuidado de enfermagem. 2012 . p. 133. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Alvim, Neide Aparecida Titonelli
Resumo: O objeto de estudo desta dissertação de mestrado é a participação de usuários dos serviços de
públicos de saúde na opção e no cuidado de enfermagem através de práticas integrativas e
complementares de saúde. Teve como objetivos: Descrever as concepções de usuários de serviços
públicos de saúde sobre práticas integrativas e complementares de saúde; Caracterizar as circunstâncias
e os resultados alcançados com o emprego dessas práticas, na ótica dos usuários; Analisar a
participação de usuários na opção e no cuidado de enfermagem através destas práticas; Discutir esta
participação sob o enfoque ético do cuidado de enfermagem. Sobre os nexos entre a inserção de PICS
com o que é próprio e de interesse da enfermagem e do cuidado de enfermagem propriamente dito, a
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afiliação teórica que utilizo nessa discussão, guardadas suas diferenças filosóficas, se ancora no
entendimento do cliente, neste estudo denominado usuário do sistema de saúde em alusão à Política
Nacional de Humanização (2003), como sujeito do cuidado, valorizando os aspectos subjetivos e as
experiências de cada cliente que participa do cuidado. Para refletir sobre as questões éticas que
envolvem o cuidado com as PICS, optamos por Fortes (1998), autor que discute a ética na saúde.
Encontro em Freire (1980) o apoio necessário para discutir com os usuários de PICS acerca de suas
concepções e forma de participação no universo do cuidado através destas. O conceito de sujeito aqui
utilizado alude às concepções de Freire (1980) para o qual o ser humano é construtor de sua própria
história inserido em um contexto que é histórico e sócio-culturalmente determinado. Pesquisa qualitativa,
aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa: Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São
Francisco de Assis; Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; e Hospital Universitário Pedro
Ernesto. Desenvolvida em três instituições públicas de saúde do Rio de Janeiro que possuem
enfermeiros que aplicam PICS. Os participantes da pesquisa são usuários de pelo menos uma das PICS
oferecidas oficialmente em Instituições Públicas de Saúde na cidade do Rio de Janeiro, atendidos por
enfermeiros que as aplicam. Na produção de dados Utilizou-se o Método Criativo Sensível que tem como
espaço propulsor as dinâmicas de criatividade e sensibilidade que, a partir das produções artísticas
formam a tríade nelas desenvolvida: discussão em grupo, entrevista coletiva e observação participante.
Para o levantamento dos dados de identificação dos sujeitos e seleção para a formação dos grupos
participaram 26 usuários. Na dinâmica de criatividade e sensibilidade com discussão em grupo
participaram 10 usuários. O corpus constitutivo dos relatórios foi analisado em conformidade com a
Análise de Discurso Francesa (AD). As informações foram organizadas e orientadas a partir do método
de Orlandi, 2005.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Práticas integrativas de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18297
MORAES, Mariane Santana de. A violência interpessoal de gênero relacionada ao uso ou abuso de
bebidas alcoólicas: Contribuições para a Enfermagem. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde Coletiva
Orientador: Donato, Marilurde
Resumo: A pesquisa teve como objeto de estudo o contexto da violência interpessoal
de gênero
decorrente do uso ou abuso de álcool pela pessoa que sofreu a agressão e/ou pelo agressor, que
resultou em atendimento no Setor de Emergência de um Hospital Público do Município do Rio de
Janeiro. Objetivos: Descrever o contexto da violência interpessoal de gênero decorrente do uso ou
abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo seu agressor que resultou em
atendimento; Analisar este contexto com base nos discursos de quem sofreu à violência interpessoal
de gênero e/ou de seu agressor, decorrente do uso ou abuso de
bebidas alcoólicas; Discutir as
possibilidades e limitações de intervenção da equipe de enfermagem do Setor de Emergência de um
Hospital Público em relação à assistência, nos casos de violência interpessoal de gênero decorrente do
uso ou abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo agressor. Metodologia:
estudo descritivo com abordagem qualitativa. A análise do discurso, à luz do pensamento de Orlandi
(2010), foi relevante para a apreensão do contexto em que os fatos violentos ocorreram. O cenário foi o
Setor de Emergência de um hospital público municipal do Rio de Janeiro. A coleta de dados teve início
após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do
Município do Rio de Janeiro, sob o número 109A/2011. Foram dez sujeitos do estudo, sendo oito
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mulheres e dois homens, na faixa etária entre 20 e 48 anos. O consumo de bebidas alcoólicas ou sinais
de embriaguez foi confirmado no agressor em sete casos; na vítima, em um caso, e por ambos, em
dois. Técnicas
para coleta dos dados: entrevista semiestruturada e observação participante.
Resultados: a violência perpassa por humilhações, agressões verbais e físicas; a mulher é a mais
cometida; as principais motivações são desequilíbrios nas relações de gênero estabelecidas, consumo
prévio de álcool e ciúme patológico. Considerações finais: As internações por violência de gênero
confirmam a gravidade das agressões contra a mulher, em alguns casos chegando a óbito, o que
representa o último grau de uma escala deste tipo de violência. Os homens, embora com menos
frequência, também estão sujeitos a violência interpessoal de gênero. Quando associada ao consumo
alcoólico, este se apresenta como fator desencadeante para a perpetração e potencialização de atos
violentos, tornando-se um problema de saúde pública cujo controle ou solução requer dos gestores
públicos mais ações eficazes de prevenção e educação da população, visando proteger as pessoas
vulneráveis.
Palavras-chave: Bebidas alcoólicas, Enfermagem, Serviços médicos de emergência, Violência contra a
mulher.

Abstract: The research had as its object of study the context of interpersonal gender violence resulting
from the use or abuse of alcohol by the person who suffered the assault and/or the offender, which
resulted in attendance at the Emergency Unit of a public hospital in Rio de Janeiro, and the following
objectives: Describe the context of interpersonal gender violence resulting from the use or abuse of
alcohol by the person who experienced and / or his assailant that resulted in attendance; analyze this
context based on the speeches of those who suffered interpersonal gender
violence and / or her
attacker, resulting from the use or abuse of alcohol; Discuss the
possibilities and limitations of
intervention of the nursing staff of the Emergency
Department of a public hospital in relation to
assistance in cases of interpersonal violence gender arising from use or abuse alcoholic beverages by a
person who lived and / or the aggressor. Methodology: Descriptive study with qualitative approach.
Discourse analysis in the light of thought Orlandi (2010), was relevant to understanding the context in
which the violent events occurred. The scene was the Emergency Department of a public hospital in Rio
de Janeiro city. Data collection started after approval of the Ethics Committee of the Municipal Health
and Civil Defense in the city of Rio de Janeiro, under number 109A/2011. Here were ten subjects in the
study, eight women and two men, aged between 20 and 48 years.
The consumption of alcoholic
beverages or signs of intoxication was confirmed in seven cases the aggressor; the victim, in one case,
and both in two. Techniques for data collection: semi-structured interviews and participant observation.
Results: violence permeates humiliation, verbal and physical aggression, the woman is the most
committed, the main motivations are imbalances in gender relations established, prior consumption of
alcohol and pathological jealousy. Conclusion:
Hospitalizations due to gender violence confirm the
seriousness of assaults against women, reaching in some cases died, which represents the ultimate
degree of a scale of such violence. The men, though less often, are also subject to gender interpersonal
violence. When combined with alcohol consumption, it presents itself
as a triggering factor for the
perpetration of violent acts and potentiation, becoming a public health problem whose management
requires control or solution of public actions effective prevention and public education, to protect the
vulnerable people.
Key words: Nursing, Violence against Women, Alcoholic Beverages, Emergency Medical Services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MarianeSantanaDeMoraes.pdf
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MORAES, Mariane Santana de. A violência interpessoal de gênero relacionada ao uso ou abuso de
bebidas alcoólicas: Contribuições para a Enfermagem. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde Coletiva
Orientador: Lima, José Mauro Braz de
Resumo: A pesquisa teve como objeto de estudo o contexto da violência interpessoal
de gênero
decorrente do uso ou abuso de álcool pela pessoa que sofreu a agressão e/ou pelo agressor, que
resultou em atendimento no Setor de Emergência de um Hospital Público do Município do Rio de
Janeiro. Objetivos: Descrever o contexto da violência interpessoal de gênero decorrente do uso ou
abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo seu agressor que resultou em
atendimento; Analisar este contexto com base nos discursos de quem sofreu à violência interpessoal
de gênero e/ou de seu agressor, decorrente do uso ou abuso de
bebidas alcoólicas; Discutir as
possibilidades e limitações de intervenção da equipe de enfermagem do Setor de Emergência de um
Hospital Público em relação à assistência, nos casos de violência interpessoal de gênero decorrente do
uso ou abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo agressor. Metodologia:
estudo descritivo com abordagem qualitativa. A análise do discurso, à luz do pensamento de Orlandi
(2010), foi relevante para a apreensão do contexto em que os fatos violentos ocorreram. O cenário foi o
Setor de Emergência de um hospital público municipal do Rio de Janeiro. A coleta de dados teve início
após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do
Município do Rio de Janeiro, sob o número 109A/2011. Foram dez sujeitos do estudo, sendo oito
mulheres e dois homens, na faixa etária entre 20 e 48 anos. O consumo de bebidas alcoólicas ou sinais
de embriaguez foi confirmado no agressor em sete casos; na vítima, em um caso, e por ambos, em
dois. Técnicas
para coleta dos dados: entrevista semiestruturada e observação participante.
Resultados: a violência perpassa por humilhações, agressões verbais e físicas; a mulher é a mais
cometida; as principais motivações são desequilíbrios nas relações de gênero estabelecidas, consumo
prévio de álcool e ciúme patológico. Considerações finais: As internações por violência de gênero
confirmam a gravidade das agressões contra a mulher, em alguns casos chegando a óbito, o que
representa o último grau de uma escala deste tipo de violência. Os homens, embora com menos
frequência, também estão sujeitos a violência interpessoal de gênero. Quando associada ao consumo
alcoólico, este se apresenta como fator desencadeante para a perpetração e potencialização de atos
violentos, tornando-se um problema de saúde pública cujo controle ou solução requer dos gestores
públicos mais ações eficazes de prevenção e educação da população, visando proteger as pessoas
vulneráveis.
Palavras-chave: Bebidas alcoólicas, Enfermagem, Serviços médicos de emergência, Violência contra a
mulher.

Abstract: The research had as its object of study the context of interpersonal gender violence resulting
from the use or abuse of alcohol by the person who suffered the assault and/or the offender, which
resulted in attendance at the Emergency Unit of a public hospital in Rio de Janeiro, and the following
objectives: Describe the context of interpersonal gender violence resulting from the use or abuse of
alcohol by the person who experienced and / or his assailant that resulted in attendance; analyze this
context based on the speeches of those who suffered interpersonal gender
violence and / or her
attacker, resulting from the use or abuse of alcohol; Discuss the
possibilities and limitations of
intervention of the nursing staff of the Emergency
Department of a public hospital in relation to
assistance in cases of interpersonal violence gender arising from use or abuse alcoholic beverages by a
person who lived and / or the aggressor. Methodology: Descriptive study with qualitative approach.
Discourse analysis in the light of thought Orlandi (2010), was relevant to understanding the context in
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which the violent events occurred. The scene was the Emergency Department of a public hospital in Rio
de Janeiro city. Data collection started after approval of the Ethics Committee of the Municipal Health
and Civil Defense in the city of Rio de Janeiro, under number 109A/2011. Here were ten subjects in the
study, eight women and two men, aged between 20 and 48 years.
The consumption of alcoholic
beverages or signs of intoxication was confirmed in seven cases the aggressor; the victim, in one case,
and both in two. Techniques for data collection: semi-structured interviews and participant observation.
Results: violence permeates humiliation, verbal and physical aggression, the woman is the most
committed, the main motivations are imbalances in gender relations established, prior consumption of
alcohol and pathological jealousy. Conclusion:
Hospitalizations due to gender violence confirm the
seriousness of assaults against women, reaching in some cases died, which represents the ultimate
degree of a scale of such violence. The men, though less often, are also subject to gender interpersonal
violence. When combined with alcohol consumption, it presents itself
as a triggering factor for the
perpetration of violent acts and potentiation, becoming a public health problem whose management
requires control or solution of public actions effective prevention and public education, to protect the
vulnerable people.
Key words: Nursing, Violence against Women, Alcoholic Beverages, Emergency Medical Services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MarianeSantanaDeMoraes.pdf

Nº de Classificação: 18298
PACHECO, Miriam Cristina Ribeiro Benjamin Franco. Atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde
da Família - um estudo aplicado à prática profissional no município de Macaé. 2012 . p. 109.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Tyrrell, Maria Antonieta Rubio
Resumo: Estudo de caso, na abordagem de Yin Robert K. (2010), do tipo exploratório, teve como objeto
de estudo a atuação do enfermeiro em saúde da mulher na ESF na perspectiva da ABS no município de
Macaé - RJ. Objetivos:descrever as atividades do Enfermeiro inserido na ESF na assistência direta à
Saúde da Mulher, discutir a atuação do Enfermeiro à luz das políticas públicas em Saúde da Mulher da
ABS e da PNAISM, relacionar as possibilidades e dificuldades encontradas pelos Enfermeiros em sua
atuação na ESF no município de Macaé.Utilizaram-se ficha de caracterização dos enfermeiros,as
entrevistas, o auxilio de documentos e o registro de observações diretas de interesse ao escopo do
estudo.As entrevistas, na modalidade aberta, levantaram comportamentos, atitudes e percepções
individuais, o que caracterizou o perfil profissional de 20 enfermeiros e sua atuação como membro da
Equipe de Saúde da Família, na área de Saúde da Mulher.Os enfermeiros que participaram do estudo
contribuíram na construção de quatro dimensões que se relacionam com a realidade em que se
encontram no momento em que foi realizada a investigação: a atuação dos enfermeiros antes de sua
inserção na Estratégia de Saúde da Família;a atuação dos enfermeiros na Estratégia de Saúde da
Família; possibilidades/facilidades e as dificuldades que vivenciaram na sua atuação na Estratégia de
Saúde da Família.A análise temática da atuação do enfermeiro foi realizada tomando como base as
definições de atribuições constantes na Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro, No. 7.498 de 25 de
agosto de 1986, a qual no Art. 11 estabelece que ao Enfermeiro cabe-lhe realizar atividades I - privativas
e atividades II - em equipe de saúde considerando o que determina a Política Nacional de Atenção
Básica na Portaria nº648/GM, de 28 de março de 2006, que prevêas atribuições do Enfermeiro, a
realização de consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade de Saúde, no domicílio e na
comunidade. Considerou-se a Resolução COFEN-159/1993 que dispõe sobre a Consulta de Enfermagem
como atividade privativa do Enfermeiro.Ao refletirmos sobre os resultados, constatamos as principais
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atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na assistência à mulher na Estratégia Saúde da Família: a
prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, a assistência ao pré-natal de baixo risco, a prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, o planejamento familiar, a assistência à mulher no
climatério e às portadoras de hipertensão arterial e diabetes, e a educação em saúde. Compreendemos
as facilidades e dificuldades apresentadas no desenvolvimento das ações dos enfermeiros na assistência
à saúde da mulher na Estratégia Saúde da Família e espera-se que as reflexões e informações obtidas
com este estudo possam servir às equipes para a busca de um melhor desenvolvimento de seu trabalho
junto às mulheres assistidas e uma ampla discussão/debate de suas práticas permeando o
aperfeiçoamento do saber fazer da enfermagem na ESF.
Palavras-chave: Atenção básica, Profissional de enfermagem, Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18299
OLIVEIRA, Monalisa Garcia de. Prevalência de Tuberculose Pulmonar em Sintomáticos
Respiratórios atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município do Rio de Janeiro /RJ.
2012 . p. 72. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
Orientador: Motta, Maria Catarina Salvador da
Resumo: A tuberculose apesar de ser uma doença curável, seu processo de transmissão e propagação
não foi interrompido de maneira definitiva, e ainda hoje é um grave problema de saúde pública, não só
no Brasil como em outras regiões do mundo. Um dos fatores primordiais para o surgimento de novos
casos é o tempo durante o qual o paciente portador de tuberculose pulmonar mantém a cadeia de
transmissibilidade. O presente estudo teve como objetivos conhecer a prevalência de sintomáticos
respiratórios entre os usuários de uma Unidade de Saúde no município do Rio de Janeiro e conhecer a
prevalência de tuberculose pulmonar, entre sintomáticos respiratórios usuários de uma Unidade de
Saúde no município do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo seccional, através de entrevista de
triagem a 1873 indivíduos, dos quais 157 tornaram-se sujeitos do estudo. Dos 157 sujeitos, a média de
idade foi de 42,8 anos, 88 (56,1%) eram do sexo masculino; 82 (51,9%) com idade entre 37 e 58 anos;
59 (37,8%) declararam-se pardos, 84 (53,7%) informaram ser solteiros; com relação a escolaridade 82
(52,4%) informaram ter cursado o ensino médio e 90 (57,4%) informaram possuir renda familiar menor
ou igual a um salário mínimo. Quando questionados sobre os sintomas que motivaram a busca do
serviço de saúde, 31 (37,8%) informaram febre, 63 (76,8%)
queixaram-se de tosse, 42 (51,2%)
informaram ter expectoração, 28 (34,1%) informaram ter perda de apetite e 29 (37,8%) queixaram-se de
sudorese noturna como principais sintomas para procura de atendimento. Com relação ao resultado do
exame de baciloscopia realizado pelos pacientes com sintomas
respiratórios, a prevalência de
tuberculose encontrada entre os sintomáticos respiratórios foi de 11%. Ao correlacionar a faixa etária
dos pacientes com o
resultado dos exames de baciloscopia foi possível observar que 17,2% dos
pacientes com resultado positivo de baciloscopia tinham faixa etária de 18 a 35 anos, considerados
jovens e economicamente ativos. As relações de gênero
versus resultado positivo do exame de
baciloscopia trouxe uma porcentagem equivalente, sendo positivo em 11,1% das entrevistados do sexo
feminino e 10,9% do sexo masculino. A estimativa de sintomáticos respiratórios na população em geral
e em grupos de risco específicos para tuberculose, bem
como a prevalência da doença entre os
sintomáticos, são elementos
fundamentais para avaliar a magnitude da doença em determinada
localidade.
Conhecer estes dados relacionados a realidade epidemiológica do meio
possibilita
organização adequada do serviço, das atividades preventivas e assistenciais realizadas pelo Programa
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de Controle de Tuberculose. As
características de natureza sociodemográficas e econômicas
confirmaram que a tuberculose é uma doença associada à baixas condições de vida. Notou-se maior
risco de infecção em adultos em idade produtiva, o que torna suas condições de sobrevivência ainda
mais desfavoráveis. Há várias décadas, os organismos internacionais recomendam a busca ativa de
sintomáticos respiratórios como estratégia para o diagnóstico precoce da tuberculose . Os locais ideais
para se organizar a procura de casos são os serviços de saúde, onde a detecção de casos entre os
sintomáticos respiratórios deve ser uma atitude permanente e incorporada à rotina de atividades dos
profissionais de saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Sinais e sintomas respiratórios, Tuberculose pulmonar.

Abstract: Tuberculosis despite being a curable disease , its propagation and transmission process
weren´t vanished in a definite way, and nowadays still one of the major issues concerning health service,
not just in Brazil but also in other cities around the world. One of the primaries factors for new cases is
the time which the sick patient keeps the chain of transmission .A current study aimed the importance of
knowing the prevalence of respiratory symptoms among the patients of a health care unit from Rio de
Janeiro city. It was performed a
sectional study through a medical screening interview with 1873
individuals, which 157 became study subject. Among the 157 individuals , the average age was 42,8
years old, 88(56,1%) were male, 82(51,9%) with age between 32 and 58 years old, 59(37,8%) declared
themselves as brownish color ,84(53,7%)were single, regarding education 82(52,4%) graduated from
high school and 90(57,4%) has familiar income equal or below a minimum wage. When they were
asked about the symptoms that forced them to search for a health care service , 31(37,8%) told fever,
63(76,8%) complained about
coughing , 42(51,2%) sputum , 28(34,1%) had loss of appetite and
29(37,8%) complained about night sweats as the primaries symptoms that made these patients look for
medical care. Regarding skin smear exams results performed
on respiratory problem patients, the
prevalence of tuberculosis found on them was 11%. By correlating the age range with the skin smear
exams results it was possible to see that 17, 2% of the patients with a positive skin smear result were
between 18 and 35 years old, considered youngsters in economically active age groups. The gender
relations versus positive skin smear positive result brought an equivalent percentage, 11, 1% of the
interviewees were female and 10, 9% were male. The estimated of respiratory symptomatic among
general population and specific risk group for tuberculosis , as well in disease prevalence among the
symptomatic patients , those are important elements to evaluate the magnitude of the disease in a
particular place. Knowing these
data related to epidemiological reality enables a proper service
organization of preventive and assistencial activities performed by tuberculosis program control .The
social demographic and economical features confirmed that
tuberculosis tied up with poor living
conditions .It was noted a high risk of infection among adults in a productive age which make their
surviving conditions even more unfavorable. During decades internationals associations recommended
the active search for respiratory symptomatics as a strategy for an early diagnosis of tuberculosis. The
ideal places to find tuberculosis cases is health service, where the detected cases among respiratory
symptomatics should be a permanent habit and incorporated into health professionals daily activities.
Key words: Pulmonary tuberculosis, Respiratory signs and symptoms, Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MonalisaGarciaDeOliveira.pdf
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OLIVEIRA, Thaya Conti de Souza. Fatores de risco associados à síndrome metabólica em mulheres
na atenção primária à saúde: subsídios para a construção de um modelo de cuidado de enfermagem.
2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Stipp, Marluci Andrade Conceição
Resumo: Objetivos: Estimar a prevalência de Síndrome Metabólica (SM) em mulheres na atenção
primária; Verificar a associação entre fatores de risco e a síndrome metabólica nesse grupo de mulheres;
e Elaborar subsídios para a construção de um modelo de cuidado a mulheres na atenção primária à
saúde que vivenciam essa problemática. Hipótese: Há associação entre a variável dependente, a
síndrome metabólica, e as variáveis independentes, condições de saúde e hábitos de vida. Metodologia:
Estudo transversal, correlacional descritivo, com abordagem quantitativa desenvolvido no Hospital Escola
São Francisco de Assis (HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, protocolo nº.
119/2010. Resultados: Foram estudadas 150 mulheres com idade entre 19 e 81 anos, e média de
54,1±13,4 anos. A prevalência de síndrome metabólica foi de 58%, e os fatores de risco mais frequentes
foram obesidade abdominal (70,6%), pressão arterial elevada (61,3%) e baixo nível de HDL-c (60%).
Idade, menopausa e uso de pílula anticoncepcional foram as variáveis que estiveram significativamente
associadas ao maior risco de SM. Já cor da pele, estresse, padrão de sono, atividade física, atividade de
lazer, uso de álcool, tabagismo, histórico familiar de doença cardiovascular e reposição hormonal não
estiveram significativamente associados à SM. Conhecer o perfil epidemiológico dos usuários atendidos
possibilita ao enfermeiro determinar o seu processo de trabalho, na organização da assistência em
saúde, de acordo com as especificidades do grupo. Além disso, esse conhecimento favorece a escolha
da teoria de Enfermagem que melhor se aplica às necessidades da população. É relevante salientar a
importância da implementação das teorias de Enfermagem na prática do profissional, a fim de viabilizar o
fortalecimento da Enfermagem como ciência. Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias de
cuidado à saúde cardiovascular, envolvendo a participação ativa dos usuários, com o propósito de
estimular a promoção da saúde e a prevenção de agravos.
Palavras-chave: Enfermagem, Fatores de risco, Mulheres, Síndrome metabólica.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18301
BASTOS, Vanessa Damasceno. A utilização de preservativo por jovens mulheres na prevenção das
DST/ AIDs. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Araújo, Carla Luzia Franco.
Resumo: Pesquisa de abordagem qualitativa descritiva, que possui como objeto de estudo a utilização
de preservativo por jovens mulheres. Questões norteadoras: Qual a percepção que as jovens mulheres
tem a respeito do uso do preservativo? Quais fatores interferem no uso consistente do preservativo entre
estas jovens mulheres? Quais são os condicionantes que favorecem o uso consistente do preservativo na
prevenção das DST/Aids? Objetivos: Identificar a percepção que as jovens mulheres têm a respeito do
uso do preservativo; analisar os condicionantes que favorecem o uso consistente do preservativo na
prevenção das DST/Aids; e, discutir o uso consistente do preservativo entre jovens mulheres. A pesquisa
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foi desenvolvida segundo o Modelo Teórico de Crenças em Saúde. O trabalho de campo se realizou em
quatro escolas públicas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, os sujeitos da pesquisa foram 69 jovens
mulheres com idade entre 14 e 24 anos. Os aspectos éticos foram atendidos de acordo com o previsto na
Resolução 196/96, sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa EEAN/UFRJ. A técnica
adotada para coleta de dados foi a de entrevista semi-estruturada individual, sendo gravadas em meio
magnético e transcritas na íntegra para análise. Como ferramenta para o tratamento dos dados,
empregamos a técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo. O processo de análise das entrevistas
nos levou a identificação de 06 categorias considerando o Modelo de Crenças em Saúde: percepção de
suscetibilidade das jovens mulheres para infecção das DST/Aids; percepção de risco das jovens
mulheres quanto a não utilização do preservativo; percepção de benefícios das jovens mulheres sobre o
uso do preservativo; percepção de barreiras das jovens mulheres sobre o uso do preservativo; atitudes
frente ao uso / não uso do preservativo pelas jovens mulheres; sugestões das jovens mulheres para
intervenções dos serviços de saúde / profissionais que poderão contribuir para utilização do preservativo.
A partir da análise de cada categoria e considerando as sugestões das jovens mulheres, é possível
aumentar a adesão consistente ao uso do preservativo.
Palavras-chave: Adolescente, Enfermagem, Preservativo, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18302
SILVA, Vivianne Mendes Araujo. O primeiro contato da mãe com o bebê após o nascimento: uma
perspectiva da assistência de enfermagem. 2012 . p. 77. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Moura, Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Trata o estudo da vivência materna acerca do primeiro contato com o bebê após o nascimento
e analisar as expressões maternas sobre assistência de enfermagem recebida à luz da Iniciativa do
Hospital Amigo da Criança. Pesquisa qualitativa e exploratória, em uma maternidade pública do município
do Rio de Janeiro. Participaram vinte e quatro parturientes, escolhidas de forma aleatória, atendendo aos
critérios éticos da pesquisa. Para análise dos dados utilizaram-se os conceitos de Bardin. Dos resultados
emergiram duas categorias temáticas: vivências das parturientes frente ao primeiro contato com o bebê
após o nascimento e expressões maternas sobre a assistência de enfermagem recebida. Das mulheres
entrevistadas, verificamos que a maioria foi recepcionada com o seu bebê em um intervalo de trinta
minutos, ou seja, após a realização dos procedimentos imediatos na sala de parto; e apenas uma minoria
recebeu o bebê logo após o nascimento. Nas expressões as mães demonstraram um cenário de atenção
acolhedor, seguro e confiante, onde as emoções e sentimentos eram de alegria e felicidade. Conclusões:
Dar voz às mulheres, constituiu-se um forte indicador de qualidade na perspectiva da humanização da
assistência, considerandoo suporte oferecido pela enfermeira na recepção do bebê, possibilitando mais
segurança e o vínculo afetivo mãe-filho. O contato precoce como prática na recepção do bebê logo após
o nascimento deve ser estimulado e motivado pelos profissionais que assistem ao parto, considerando os
dez passos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, como uma prática.
Palavras-chave: Enfermagem, Relações mãe-filho, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18303
BALISTIERI, Aline Schutz. A abordagem sócio emocional de enfermagem ao adolescente em
situação crônica de saúde. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado nos ciclos vitais humanos, tecnologias e subjetividades na enfermagem e
saúde
Orientador: Tavares, Claudia Mara de Melo
Resumo: Dissertação de mestrado que se propôs a analisar o modo como a doença crônica afeta o
estilo de vida do adolescente e sua forma de relacionamento social, identificar necessidades de saúde de
natureza socioemocional dos adolescentes em situação crônica de saúde e discutir ações de natureza
socioemocional, que possam ser realizadas pela equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo
qualitativo e descritivo, que foi realizado no ano de 2012 com adolescentes entre 12 e 18 anos, que se
tratam no ambulatório de especialidades do Núcleo de Estudos da Saúde do adolescente (NESA),
localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Rio de Janeiro. Os aspectos éticos foram
respeitados conforme a resolução 196/96. A coleta de dados se deu através de entrevistas
semiestruturadas, individuais, com perguntas abertas. O estudo tem base no referencial teórico do
Interacionismo Simbólico. Para análise dos dados, foi utilizada a análise temática de conteúdo de Minayo,
com categorização dos dados. As categorias de base encontradas foram: “O cotidiano e a situação
crônica de saúde: estilo de vida e o relacionamento social dos adolescentes”, “Necessidades
socioemocionais do adolescente, decorrentes da situação crônica de saúde” e “O enfermeiro no
ambulatório de adolescentes em condição crônica de saúde”. Após análise das entrevistas, verificou-se
que a doença crônica pode afetar de formas diferentes os adolescentes, dependendo da singularidade de
cada um, assim como foi identificado que o tempo favorece um melhor convívio dos mesmos com a
doença crônica. As necessidades emocionais mais identificadas foram em relação ao medo e a tristeza,
assim como a necessidade social relacionada à exclusão e à estigmatização pelos amigos, não sendo
identificada nenhuma dificuldade de relacionamento familiar a partir da situação de saúde. As ações de
enfermagem, que podem ser desenvolvidas a fim de atender as necessidades socioemocionais desses
adolescentes, se relacionam à promoção da autonomia dos mesmos, a fim de que se tornem atores de
seu cuidado e saibam lidar com as emoções negativas trazidas pela doença crônica. É válido ressaltar
que a formação da aliança terapêutica com o adolescente é a maior ação de enfermagem destacada
nesse estudo, pois é a partir dessa interação, com o desenvolvimento de respeito e confiança junto a
esse sujeito, que o enfermeiro poderá se aproximar e participar ativamente desse tratamento, dando o
suporte socioemocional que for necessário.
Palavras-chave: Adolescente, Apoio social, Doença crônica, Relação Interpessoal.
Notas Gerais:, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18304
SILVA, Antonio Fernando Lyra da. Extensão universitária na UFF: uma análise crítica no campo da
saúde com foco na formação. 2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Planejamento, Educação e Avaliação em Saúde
Orientador: Junior, Aluisio Gomes da Silva
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Resumo: A presente dissertação é o resultado das reflexões produzidas a partir das análises de práticas
extensionistas no campo da saúde que são realizadas no Programa de Extensão Universitária
“Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores” (EASIC). Este é vinculado à Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense. Para tanto,
investigou-se a partir das falas e observações dos sujeitos envolvidos (docentes, discentes, profissionais
da saúde e idosos/cuidadores), visando a identificar as contribuições para o processo de formação dos
profissionais da área da saúde. Para fundamentar o desenvolvimento do estudo, buscou-se confrontar as
práticas extensionistas com o processo formativo dos profissionais do campo da saúde, tomando-se por
referência acadêmica as Diretrizes da Extensão Universitária no Brasil, que foram definidas pelo
FORPROEX, em decorrência do Plano Nacional de Extensão de 1998. Neste sentido, foram
estabelecidos três eixos norteadores, que pudessem ser articulados nos espaços de vivências da
extensão. O primeiro está relacionado ao cuidado em saúde; o segundo, ao processo formativo, como
relação dialógica entre sujeitos; e o terceiro, ao processo formativo, como relação entre prática e teoria.
Ao final, o estudo demonstrou que as ações de extensão apresentam enorme potencial para o processo
de formação em saúde. No entanto, é preciso que as práticas de extensão sejam desenvolvidas de modo
a conciliar a assistência com a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, ou seja, necessita haver
articulação acadêmica e evitar-se o assistencialismo. A extensão amistosa à formação integral dos
estudantes é um espaço estruturado em vivências de confrontos da teoria com a prática e com as
seguintes características: relacional, dialógico, multiprofissional e compromissado socialmente. E, ainda,
o fator subjetividade revelase como indispensável para a formação em saúde, que objetiva a produção de
novas práticas de cuidado.
Palavras-chave: Extensão universitária, Formação em saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18305
TORRES, Erica. Sistematização da assistência de enfermagem: propondo um protótipo de catálogo
CIPE® para HIV/AIDS. 2012 . p. 153. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados Coletivos em Enfermagem e Saúde nos Seus Processos Educativos e de
Gestão
Orientador: Andrade, Marilda
Resumo: Trata-se de um estudo-piloto, desenvolvido com o objetivo geral de analisar os registros dos
prontuários do cliente portador de HIV/AIDS, verificando a viabilidade da elaboração de uma sistemática
nas ações de cuidar, através da proposição de um protótipo de catálogo CIPE®. Os objetivos específicos
foram levantar os termos relativos aos diagnósticos, intervenções e resultados esperados de enfermagem
nos prontuários de clientes com HIV/AIDS; mapear cruzadamente os termos relativos ao diagnóstico,
intervenções e resultados esperados de enfermagem, encontrados nos prontuários, com a CIPE®; e, por
fim, sugerir um protótipo de catálogo CIPE® voltado para o cliente portador de HIV/AIDS. O mesmo é de
natureza quantitativa, do tipo não-experimental correlacional e foi desenvolvido em três etapas
metodológicas, a saber: pesquisa documental, elaboração de Afirmativas de Diagnósticos, Resultados e
Intervenções de Enfermagem e estruturação da Proposta de Protótipo de Catálogo CIPE® para
HIV/AIDS. A pesquisa documental analisou os registros de enfermagem contidos em prontuários do
Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói-RJ. Após coleta dos dados, foi
realizado um mapeamento cruzado entre os 40 problemas de enfermagem encontrados nos prontuários
com a CIPE® Versão 1.0, sendo obtidos 100 Diagnósticos de Enfermagem. A partir dos Diagnósticos,
utilizando a literatura da NIC de forma complementar, foi possível determinar 485 Intervenções de
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Enfermagem. A partir dos Diagnósticos e das Intervenções, estabeleceu-se 100 Resultados de
Enfermagem esperados. Os problemas de enfermagem foram categorizados segundo preconizado por
Wanda Horta, na Pirâmide de Necessidades Humanas Básicas de Maslow e Denominação de João
Mohana (HORTA, 2011). Conclui-se que o protótipo foi apresentado, que a metodologia é válida para
ampliar os estudos sobre a temática e que muitas são as possibilidades para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Doenças, Hiv, Processos de enfermagem, Transmissíveis.
Notas Gerais: Registro online,Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18306
ARAÚJO, Fernanda Santos Rodrigues. O planejamento da alta hospitalar pelo enfermeiro aos
clientes das unidades clínicas e cirúrgicas: perspectiva da complexidade em saúde numa atitude
transdisciplinar. 2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Teixeira, Enéas Rangel
Resumo: Muitos clientes são hospitalizados nas unidades clínicas e cirúrgicas, sendo setores que
demandam dos profissionais de saúde ações diversificadas e complementares, tendo como meta atender
a uma assistência integral. Daí surgiu a necessidade em entender sobre o planejamento da alta
hospitalar, não como um processo técnico, mas como continuidade e integralidade da assistência além
das fronteiras do hospital, mas sim no contexto do SUS e da complexidade. Os objetivos desta pesquisa
foram: identificar no planejamento da alta hospitalar realizado pelo enfermeiro, as interações realizadas
com os clientes, com a equipe multiprofissional e com os familiares; descrever este planejamento
realizado nas unidades clínicas e cirúrgicas pelo enfermeiro, durante as práticas de cuidado para saúde
dos clientes; e analisar, segundo o referencial da complexidade, os conteúdos emergidos sobre o
planejamento da alta hospitalar, considerando o contexto do SUS numa perspectiva inter e
transdisciplinar do cuidado em saúde. O método delineado foi a abordagem qualitativa do tipo descritivo e
exploratório, com triangulação entre técnicas de coleta de dados; no referencial teórico-filosófico da
Complexidade. Quatro categorias emergiram deste estudo: o planejamento da alta hospitalar feito pelo
enfermeiro; interações realizadas durante o planejamento da alta hospitalar; o cuidado para a saúde dos
clientes a partir do planejamento da alta hospitalar e; a complexidade no planejamento da alta hospitalar.
Os resultados mostraram – dentre outros achados - dificuldades no planejamento da alta hospitalar, como
a predominância de uma visão fragmentada dos profissionais. Foram observadas orientações feitas pelas
enfermeiras aos clientes próximos da alta hospitalar e, nos prontuários as escritas sobre alta hospitalar
quase não apareceram. A visão multidisciplinar se contrastou com a não atualização pelas enfermeiras
acerca do planejamento da alta hospitalar. Conclui-se que a perspectiva transdisciplinar é necessária no
ambiente e entre os profissionais do HUAP, principalmente, quando se trata do planejamento da alta
hospitalar. A perspectiva da transdisciplinaridade permanece neste estudo, uma vez que, o planejamento
de alta hospitalar eficaz parte de atitudes dos enfermeiros, como elos das correntes de diálogo e
interações entre os profissionais, familiares e, principalmente dos clientes hospitalizados.
Palavras-chave: Alta do paciente, Alta Hospitalar, Enfermagem, Hospitais.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
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COUTINHO, Flávia Halász. O ser-adolescente-após-diagnóstico-de-papilomavírus-humano: da
hermenêutica heidggeriana para o cuidado em saúde da mulher. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cuidado nos ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividades na
Enfermagem e Saúde
Orientador: Simões, Sonia Mara Faria
Resumo: Esta pesquisa de natureza fenomenológica, pautada no referencial teórico filosófico e
metodológico de Martin Heidegger teve como objetivo compreender a vivência da adolescente após
diagnóstico de HPV. O cenário da pesquisa foi uma Policlínica no município de Itaboraí do estado do Rio
de Janeiro e a etapa de campo ocorreu de junho a setembro de 2012, mediante a aprovação pelo Comitê
de Ética sob o número nº 337/11. A entrevista fenomenológica ocorreu com 13 adolescentes entre 15 e
20 anos incompletos. A análise compreensiva, primeiro momento metódico revelou que a adolescente
descobre algo estranho em seu corpo, sendo confirmado o diagnóstico do HPV por exames. Descreve o
tratamento com ácidos e cauterizações e enfatiza a necessidade do retorno para a avaliação. Nessa
situação, demonstra medo, pavor e pânico de existir a possibilidade do HPV evoluir para um câncer e até
morte. Emerge a questão de falar ou não com a mãe, tias, amigas e parceiro destacando a importância
do apoio emocional dos mesmos. Destaca o tratamento longo, a espera do atendimento médico,
considerado bom. Relata não saber como adquiriu o HPV, mas busca informações e se mostra
consciente da necessidade de usar o preservativo sempre. Na hermenêutica, segundo momento, o seradolescente-após-o-diagnóstico de HPV mostra-se como um ser-no-mundo do impessoal, não se sente a
princípio lançado no mundo da doença. Ao perceber algo estranho em seu corpo pensa na doença ou até
a morte, e com isto, se espanta, sente medo e temor revelando um movimento para a angústia
Heideggeriana. Estando na facticidade, a falação se faz presente quando busca como foi transmitida e/ou
contraída a doença, mas não permanece na tristeza, na decadência, projeta-se para a cura. Busca o
cuidado com seu corpo dando continuidade ao tratamento, compreende o sentido ôntico-ontológico do
cuidado, pois muda seu comportamento para um ser-adolescente-em-seu-modo-próprio-para-aprevenção. Sendo um ser-com, próprio de sua constituição, o ser-adolescente espera o apoio do outro,
abertura da co-presença para estabelecer uma relação genuína com amiga, familiar e/ou parceiro.
Considerações finais: A enfermagem junto à equipe de saúde tem a possibilidade de proporcionar espaço
acolhedor, agradável e confortável na atenção a saúde do adolescente. Este espaço também deve ser
explorado adequadamente pelas Políticas Públicas enfatizando a escuta, a prevenção e a educação em
saúde da população alvo.
Palavras-chave: Adolescente, Papilomavírus humano, Prevenção, Sexualidade.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18308
BITENCOURT, Graziele Ribeiro. Validação do resultado de enfermagem eliminação urinária no
idoso em pós-operatório. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cuidado nos ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividades na
Enfermagem e Saúde
Orientador: Santana, Rosimere Ferreira
Resumo: Trata-se de um estudo de validação do resultado de enfermagem Eliminação urinária da
Classificação de Resultados de Enfermagem(NOC) em idosos no pós-operatório. Com isso, tem-se como
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objetivos: validar o Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária em idosos hospitalizados; identificar
na literatura os possíveis critérios de levantamento dos níveis de 1 a 5 para o resultado Eliminação
Urinária; avaliar os critérios dos níveis de 1 a 5 do resultado de enfermagem Eliminação Urinária em
idosos em pós-operatório longitudinalmente; e analisar o resultado dsações de enfermagem no idoso com
eliminação urinária prejudicada no pós operatório.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Idoso, Sistema urinário.
Notas Gerais:,Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/44/TDE-2013-0225T135359Z-3527/Publico/Graziele%20Ribeiro%20Bitencourt.pdf

Nº de Classificação: 18309
PEREIRA, Juliana de Melo Vellozo. Diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído de pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados. 2012 . p. 121.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Disfunção mecânica primária e secundária do coração
Orientador: Cavalcanti, Ana Carla Dantas
Resumo: Introdução: A Insuficiência cardíaca é uma síndrome definida como resultado do
comprometimento cardíaco causado por outras doenças cardiovasculares ocasionadas por fatores de
risco como o sedentarismo, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, idade e o
componente genético. Enfermeiros que cuidam de pacientes com insuficiência cardíaca têm dificuldade
de interpretação de sinais e sintomas do processo fisiopatológico em características definidoras de
diagnósticos de enfermagem relacionados à função cardiovascular. Este estudo questiona as
características definidoras dos diagnósticos de enfermagem NANDA-I fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído. Os objetivos foram: identificar a evolução temporal dos diagnósticos de
enfermagem dos diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito cardíaco diminuído
em pacientes com insuficiência cardíacahospitalizados e verificar a associação entre as características
definidoras e a presença dos diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito
cardíaco diminuído destes pacientes. Método: Estudo longitudinal em 72 pacientes com insuficiência
cardíaca internados em 2 hospitais públicos no município de Niterói-RJ. Realizou-se uma observação
semanal por meio de entevista e exame físico. Seis enfermeiros com experiência em diagnósticos de
enfermagem e cardiologia realizaram as inferências diagnósticas de fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído. Os diagnósticos foram considerados válidos quando houve concordância a
partir de quatro enfermeiros nas três observações dos pacientes. Os dados foram analisados pelo
programa SPSS16.0. Resultados: Fadiga apareceu somente em um paciente nas três observações.
Intolerância à atividade esteve presente em seis pacientes na primeira observação, seguido de três
pacientes na segunda observação e em quatro pacientes na terceira observação. A principal
característica definidora foi dispneia aos esforços. Débito cardíaco diminuído foi identificado em 49
pacientes na primeira observação (79,0%), em 43 pacientes (69,3%) na segunda observação e em 38
pacientes na terceira observação (61,3%). A característica definidora mais evidenciada nas três
observações foi o edema, com frequência média de 32,3%, seguida de distensão da veia jugular (28,5%)
e dispneia (25,3%). Discussão: As altas prevalências e redução dos índices de débito cardíaco diminuído,
bem como suas características definidoras mais frequentes monitoradas no decorrer da hospitalização
em clínicas médicas podem se tornar indicadores da qualidade da assistência de enfermagem em
insuficiência cardíaca no ambiente hospitalar. Conclusão: A pouca prevalência de fadiga e intolerância à
atividade nos pacientes deste estudo, mostra que as características definidoras destes diagnósticos são
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subjetivas, limitando a inferência diagnóstica acurada. Os pacientes que ainda apresentaram débito
cardíaco diminuído na terceira observação devem ser acompanhados quanto aos desfechos de óbito ou
reinternação em até 90 dias para confirmar se o mesmo poderá ser um indicador de qualidade, bem
como a realização de novos estudos que associem este diagnóstico com as suas respectivas
intervenções de enfermagem em pacientes com insuficiência cardíaca.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Insuficiência cardíaca, Paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18310
MARCELINO, Paula Wada. Universidades, jovens e consumo de álcool: o uso e abuso de álcool entre
os discentes de um curso de enfermagem. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados Coletivos em Enfermagem e Saúde nos Seus Processos Educativos e de
Gestão
Orientador: Santos, Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos
Resumo: A relação que na contemporaneidade se estabeleceu entre juventude, lazer e o uso abusivo de
álcool têm representado tema de preocupações e de recentes pesquisas. Essa problemática vem sendo
considerada uma grande questão de Saúde Publica, pois tem contribuído para a manutenção de vários
problemas sociais, econômicos e de saúde. O consumo excessivo de álcool vem sendo um padrão
recorrente entre os universitários. Esse período de transição para a universidade tem tornado os
estudantes expostos ao consumo de álcool e outras drogas, tornando – os vulneráveis, pois, está
associado á conseqüências negativas de comportamentos de risco, violência, relações sexuais
desprotegidas, acidentes automobilísticos, danos ao patrimônio público, prejuízo na estruturação de
habilidades cognitivo-comportamentais e queda no desempenho acadêmico. Objetivos: Identificar o
consumo de álcool entre os alunos de graduação da Universidade Federal Fluminense, Avaliar através do
AUDIT o padrão do consumo de álcool: risco, de uso nocivo ou dependência e Descrever os fatores que
influenciam o consumo de álcool entre os jovens. Metodologia: Foi utilizada uma pesquisa quantiqualitativa desenvolvida no 5° e 6° períodos da Faculdade de Enfermagem Aurora Afonso Costa/ UFF, no
período de abril de 2011, de acordo com a resolução do CNS 196/96. Os dados quantitativos foram
coletados através do questionário (AUDIT) e os dados qualitativos foram coletados através de entrevista
semi – estruturada. Resultados: 34,8% experimentaram o álcool entre 15- 17 anos; 37,5% afirmam que o
local que mais consome álcool são bares e 55,6% usam o álcool para diversão A cerveja é a bebida
alcoólica mais consumida (63,3%). De acordo com o AUDIT, 80,5% apresentam consumo de baixo risco,
contudo, o uso na vida é expressivamente alto (80,3%) e 49,5% apresentaram o padrão “binge drink”,
não ficando isentos das conseqüências que envolvem o consumo de álcool. A família, a sociedade e os
amigos apareceram como fatores que influenciam o consumo de álcool e a religião/espiritualidade como
um fator de proteção ao consumo. Conclusão: Espera- se que os resultados apresentados por esta
pesquisa possam contribuir para a reflexão sobre os comportamentos de risco existentes no uso e
consumo de álcool entre os universitários, podendo auxiliar em programas educativos em saúde dentro
da própria universidade dirigidos aos próprios estudantes.
Palavras-chave: Abuso de álcool, Estudantes de enfermagem, Universidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18311
MONTEIRO, Ana Claudia Moreira. O enfermeiro e a criança no contexto da doença oncológica fora
de possibilidade de cura atual. 2012 . p. 45. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Benedita Maria Rêgo Deusdará
Resumo: O estudo emergiu da minha experiência profissional como enfermeira de um hospital
especializado em oncologia, no qual me deparei com crianças internadas e consideradas fora
de
possibilidade de cura atual acompanhadas de um familiar. É considerado fora de possibilidade de cura
atual, o paciente para o qual foram esgotados todos os recursos atuais conhecidos para sua cura, a
incorporação dessa concepção de cuidar, possibilitou o desenvolvimento do cuidado paliativo. Cuidados
paliativos são os cuidados ativos totais de
pacientes cuja doença não responde a um tratamento
curativo. O objetivo do cuidado paliativo é alcançar a melhor qualidade de vida para os pacientes e suas
famílias. O objeto de estudo desta pesquisa foi à ação de cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada
portadora de doença oncológica e fora de possibilidade de cura atual. Tendo como objetivo: analisar
compreensivamente o cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica
fora de possibilidade de cura atual. Estudo de natureza qualitativa, desenvolvido
com o apoio da
fenomenologia sociológica de Alfred Schutz por possibilitar a apreensão da ação desse cuidar, como
uma conduta humana, num processo contínuo a partir de um projeto pré-concebido. Os sujeitos do
estudo foram 12 enfermeiros que trabalham nas enfermarias de oncologia e hematologia do setor de
internação pediátrica de um hospital público federal especializado em oncologia, localizado no município
do Rio de Janeiro. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (nº 43-11). A apreensão das falas
deu-se por meio de entrevista fenomenológica guiada pela seguinte questão orientadora: Quando você
cuida da criança em tratamento oncológico fora de possibilidade de cura atual, O que você tem em
vista? A análise compreensiva mostrou duas categorias concretas do vivido emergidas das falas dos
sujeitos da pesquisa. São elas: conforto e minimizar a dor. O estudo possibilitou entender que ao cuidar
da criança considerada fora de possibilidade de cura atual o enfermeiro desenvolve suas ações na
perspectiva de confortar e minimizar a dor da criança. Neste contexto, também direciona o seu cuidar
para o familiar ali presente, promovendo apoio e
ajuda, estabelecendo uma relação de confiança
construída em função do longo período de hospitalização que ocorre nas doenças oncológicas. Nesse
sentido, o enfermeiro se volta para o familiar como foco central de sua ação de cuidar, com o intuito de
apoiá-lo nesse momento especial de sofrimento pela doença de sua criança. A criança deixa de ser o
centro das atenções de cuidar que passa, então, a ser o familiar de cada criança.
Palavras-chave: Criança, Cuidados paliativos, Enfermagem oncológica, Oncologia pediátrica.

Abstract: The study emerged from my professional experience as nurse of a specialized hospital in
oncology, in which I was faced with hospitalized children and considered out of present cure possibility
accompanied of a familiar. A patient is considered out of present cure possibility when all the present
resources known for its cure were used up, the incorporation of this care conception made possible the
development of the palliative care. Palliative care is total active care of patients whose disease does not
respond to a curative treatment. The objective of the palliative care is to achieve the best quality of life for
the patients and theirs families. The study object of this research was the action of the nurse´s care to
the hospitalized child carrier of oncologic disease and out of present cure possibility. It has as objective:
analyze comprehensively the nurse´ s care to the hospitalized child carrier of oncologic disease out of
present cure possibility. Study of qualitative nature, developed with the support of the Alfred Schutz´s
sociological phenomenology of Alfred Schutz due to making possible the action apprehension of this
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care, as a human conduct, in a continuous process from a preconceived project. The subjects of the
study were 12 nurses who work in the nurseries of oncology and hematology of the pediatric hospital unit
of a federal public hospital specialized in oncology, situated in the municipality of Rio de Janeiro. This
research was approved by the Research Ethical Committee (nº 43-11). When you give care to the child
under oncologic treatment out of present cure possibility. What do you have in view? The comprehensive
analysis showed two concrete categories of the lived emerged from the
speeches of the research
subjects. Are they: to comfort and minimize the pain. The study made possible to understand that when
giving care to the child considered out of present cure possibility the nurse develop its actions in the
perspective of comfort and minimize the child´ s pain. In this context he also address its care to the
familiar from there, promoting support and aid, establishing a confidence relation constructed in function
of the long period of hospitalization that occurs in the oncologic diseases. In this sense, the nurse turns
to the familiar as central focus of its action of care, with the purpose of support it in this special moment
of suffering due to the disease of its child. The child stops being the center of attention of care that starts
to become, then, the familiar of each child.
Key words: Oncologic nursing, Child, Pediatric oncology, Palliative care.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Ana_Claudia_Moreira_Enfermeiro_e_a_crianca.pdf

Nº de Classificação: 18313
SILVA, Barbara Martins Corrêa da. Terapia comportamental no controle da incontinência urinária da
mulher idosa: uma ação de enfermagem na promoção do autocuidado. 2012 . p. 94. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: A incontinência urinária gera implicações negativas nos âmbitos emocional, social e econômico
tanto para o indivíduo incontinente, como para seus cuidadores. A terapia comportamental é uma das
abordagens não-invasivas para a incontinência urinária. A terapia comportamental é realizada durante as
consultas de enfermagem e a atuação do enfermeiro consiste na aplicação de um protocolo de
orientações sobre hábitos de vida, medidas de controle da micção, treinamento para realização do diário
miccional, treinamento de exercícios perineais e avaliação da resposta da paciente à terapia. O estudo
tem como base teórica a Teoria do autocuidado de Dorothea Elisabeth Orem, pois a terapia
comportamental visa instrumentalizar o indivíduo a realizar práticas de autocuidado a partir do protocolo
de atendimento do ambulatório. O objetivo da pesquisa é avaliar a efetividade da terapia comportamental
aplicada pelo enfermeiro para o controle miccional e melhora da qualidade de vida da mulher idosa.
Trata-se de um ensaio clínico não-controlado.40 Foram incluídas no estudo mulheres acima de 60 anos
que participam do Ambulatório do Núcleo de Atenção ao Idoso com a queixa clínica de perda involuntária
de urina encaminhadas para o ambulatório de urogeriatria. A população estudada foi composta por 13
participantes. Os dados da pesquisa foram coletados a partir dos instrumentos de avaliação do
ambulatório de urogeriatria que foram arquivados nos prontuários das pacientes: o diário miccional,
avaliação de enfermagem na terapia comportamental e o questionário sobre qualidade de vida em
mulheres com incontinência urinária chamado de King’s Health Questionnaire. Estes instrumentos foram
aplicados antes e depois da terapia comportamental. Foram colhidos dados das pacientes
acompanhadas no ambulatório durante o período de abril de 2011 a junho de 2012. Os resultados foram
que após a terapia comportamental todas as idosas responderam que ingerem líquidos no período
diurno, 92,30% das idosas responderam que estabeleceram um ritmo miccional de 2/2 horas ou de 3/3
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horas. Sobre o parâmetro miccional perda de urina ao final da terapia comportamental 75% das idosas
apresentaram ausência de perda de urina. Além disso, após a terapia comportamental nenhuma das
pacientes teve perda de urina durante a realização dos exercícios e 92,30% apresentaram contração
eficiente dos músculos perineais. Deste modo, esta pesquisa demonstrou que as idosas que participaram
da terapia comportamental obtiveram melhora do controle urinário e da qualidade de vida. A terapia é um
sistema que sofre retroalimentação à medida que o paciente adere às práticas de autocuidado e o
enfermeiro reforça as orientações a fim de atingir o objetivo maior que é a sensação de bem estar. A
teoria de Dorothea Orem se adequou bem ao estudo, pois a terapia comportamental permitiu aos idosos
a assumirem responsabilidade com o seu corpo e se empenharem efetivamente para melhorar a sua
condição de saúde e qualidade de vida.
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica, Incontinência urinária, Terapia comportamental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18314
VALOIS, Bruno Rafael Gomes. Representações sociais da AIDS por enfermeiras das redes básica e
hospitalar. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Psicologia) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Denize Cristina de
Resumo: Este estudo objetiva analisar as representações sociais da aids produzidas por enfermeiras
atuantes em dois níveis distintos de atenção aos sujeitos que vivem com HIV/Aids e suas implicações
para o cuidado desenvolvido por esse grupo profissional. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo,
pautado na abordagem qualitativa, orientado pela Teoria das Representações Sociais, em sua
abordagem processual. Os sujeitos do estudo foram enfermeiras, atuantes em instituições públicas de
saúde da cidade do Rio de Janeiro, sendo 10 da rede hospitalar e 9 da rede básica. A coleta de dados
deu-se por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturada e um questionário de caracterização. Para
a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise lexical, realizada pelo software Alceste 4.10. Na
análise do grupo total de sujeitos foram definidas seis categorias: "Memórias sócio profissionais de
enfermeiras sobre o HIV/Aids", abordando os atores sociais atingidos pela aids no passado e na
atualidade, as memórias das enfermeiras sobre aids e os estereótipos presentes em cada período; "O
cuidado relacionado à autoproteção ao HIV/Aids", referindo-se as medidas de proteção ao HIV/Aids
adotadas pelas enfermeiras tanto em suas vidas profissionais quanto pessoais; "Dimensões práticas do
atendimento e do cuidado", destacando elementos do cotidiano assistencial, com ênfase nas diferentes
formas de compreensão do cuidado; "As famílias atingidas pela aids", com conteúdos relativos às
vivências das enfermeiras em situações da aids no contexto familiar; "As políticas públicas e
instituicionais e a aids", relativa as percepções das enfermeiras sobre as políticas de saúde; "O
tratamento medicamentoso do HIV/Aids", com conteúdos relativos às dificuldades percebidas para a
adesão ao tratamento medicamentoso por parte dos sujeitos com HIV/Aids. A análise cruzada da variável
nível de atenção permitiu observar que a representação da aids no grupo de enfermeiras da rede
hospitalar encontra-se ancorada em elementos negativos relativos ao passado, embora apontem também
para novos elementos representacionais no presente; enquanto as enfermeiras de rede básica
representam a aids a partir de elementos relativos à prática assistencial cotidiana. A representação da
aids para o grupo de enfermeiras estudado abarca elementos tais como: sentimento de insegurança em
relação ao próprio parceiro, devido a situações que vivenciam, imagem dos sujeitos que vivem com
HIV/Aids em transição devido às mudanças ocorridas no perfil epidemiológico; atitudes distintas no
campo profissional, relacionadas às formas de contágio e persistência de identificação dos sujeitos que
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vivem com HIV/Aids como vítimas ou culpados. Apesar de afirmarem inexistir diferenças no cuidado de
enfermagem às pessoas que vivem com o HIV/Aids quando comparado ao cuidado aos sujeitos com
outras patologias, enfatizam a necessidade de maior cautela devido ao risco de contágio em relação aos
primeiros, caracterizando uma contradição no discurso. Conclui-se que existem diferenças nas
representações sociais das enfermeiras de acordo com o nível de atenção no qual atuam e que há
repercussões singulares na forma que o cuidado de enfermagem é desenvolvido, a partir dessas
representações.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, HIV/AIDS, Representação social.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www3.crt.saude.sp.gov.br/arquivos/arquivos_biblioteca_crt/representacoes.pdf

integral:

Nº de Classificação: 18315
SANTOS, Camila Perini dos. A sexualidade dos adolescentes que (CON)vivem com HIV: implicações
para as práticas de cuidado de enfermeiros. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Acioli, Sonia
Resumo: Este estudo objetivou compreender a vivência e a sexualidade dos adolescentes que
(con)vivem com HIV e indicar possibilidades para as práticas de cuidado realizados pelos enfermeiros.
Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, com aproximação na
hermenêutica dialética. Foram estudados 20 adolescentes com HIV atendidos em um Hospital
Universitário do Rio de Janeiro. Foi utilizada como técnica de coleta de dados entrevistas semiestruturadas e dois instrumentos de coleta: um questionário de caracterização dos sujeitos e um roteiro
temático que guiou as entrevistas. As entrevistas foram gravadas e os conteúdos transcritos e analisados
conforme a técnica de análise de conteúdo temática. O resultado evidenciou que o significado da saúde
para os sujeitos, numa análise geral, está associado à qualidade de vida e necessidade de manutenção
de hábitos saudáveis. Sobre o HIV, destacou-se o desconhecimento sobre o vírus e os modos de
transmissão. A vivência com o HIV é marcada predominantemente por sentimentos negativos como
medo e sofrimento relacionados com preconceito, estigma e discriminação. Os adolescentes associam a
sexualidade ao ato sexual ou orientação sexual. A sexualidade para os adolescentes que adquiriram o
vírus através da transmissão sexual também está relacionada às dificuldades com a mesma após a
descoberta. Já os adolescentes contaminados por transmissão vertical tiveram como elementos mais
presentes a aceitação e conformação da doença. Observar-se a falta de percepção dos adolescentes em
relação às práticas de cuidados realizadas pelos enfermeiros, direcionados para minimizar suas
necessidades Conclui-se, então, as técnicas de análise utilizadas foram pertinentes, pois permitiram
identificar as vivências e os sentidos da sexualidade dos adolescentes que (con)vivem com HIV e a
importância das práticas de cuidados de enfermeiros. Este estudo servirá para reflexão crítica para
profissionais de saúde, principalmente, enfermeiros, através da identificação e percepção das demandas
dos adolescentes com HIV para desenvolver estratégias visando as peculiaridades e necessidades
destes adolescentes.
Palavras-chave: Adolescentes, Cuidados de enfermagem, Hiv, Sexualidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-12T141520Z2195/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Camila_Perini_dos_Santos.pdf
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Nº de Classificação: 18316
SANTOS, Déborah Machado dos. Adaptações e improvisações: repercussões para o processo de
trabalho hospitalar da enfermagem. 2012 . p. 164. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira
Resumo: O estudo do fenômeno das adaptações e improvisações de materiais e equipamentos
elaboradas no ambiente hospitalar é relativamente recente nas ciências da saúde. Pode-se inferir que
esses artefatos decorrem predominantemente devido à adoção de políticas de recorte neoliberal, que
gera carência qualitativa e quantitativa de recursos, material e humano, refletindo no gerenciamento
administrativo e assistencial do cuidado. Objeto de estudo: as repercussões da prática de improvisar e de
adaptar recursos materiais no processo de trabalho da enfermagem em ambiente hospitalar. Os objetivos
foram: I) descrever as adaptações e improvisações de materiais e equipamentos no ambiente hospitalar;
II) analisar as consequências das adaptações e improvisações de materiais e equipamentos para o
processo de trabalho em enfermagem; III) discutir as concepções da prática das adaptações e
improvisações para a qualidade do trabalho da enfermagem e para a saúde do cliente, na visão dos
trabalhadores de enfermagem. Pesquisa qualitativa e descritiva, desenvolvida em um hospital geral
situado no Rio de Janeiro. Os sujeitos foram vinte trabalhadores de enfermagem. A coleta de dados se
deu por meio de entrevista semiestruturada e observação sistemática. O método de análise utilizado foi a
análise de conteúdo. A partir da apropriação da técnica, emergiram três categorias empíricas: categoria
1: o contexto de criação das adaptações/improvisações no ambiente hospitalar; categoria 2: as
adaptações e improvisações de recursos materiais presentes na organização e no processo de trabalho
da enfermagem; categoria 3: A dialética da prática das adaptações e improvisações para a qualidade do
trabalho da enfermagem e saúde do paciente. Os resultados consolidaram o entendimento de que as
adaptações e improvisações surgem predominantemente devido a um contexto de precarização, que
impelem os trabalhadores a elaborarem estas criações, a fim de assegurar que o processo de trabalho da
enfermagem aconteça. Constatou-se que as adaptações e improvisações interferem no processo de
trabalho, no sentido de aumentar o volume de trabalho, o modo operatório da enfermagem, o tempo
gasto no processo de criação, os deslocamentos do profissional, a dificuldade do seguimento aos
princípios científicos em situações emergenciais. No entanto, depreendeu-se que a enfermagem faz uma
multiplicidade de adaptações e improvisações em prol da assistência, porém há concepções dialéticas,
as quais simbolizam aspectos positivos e negativos para o trabalho de enfermagem e para a saúde do
paciente. Conclui-se que o processo de trabalho na instituição não está em consonância com as
necessidades práticas do trabalho da enfermagem, acarretando em sobrecargas, adaptações e
improvisações, e em última instância, em transgressões do trabalho prescrito.
Palavras-chave: Adaptações, Condições de trabalho, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18317
SANTOS, Érick Igor dos. Vulnerabilidade de enfermeiros no cuidado a pacientes com HIV/AIDS: um
estudo de representações sociais. 2012 . p. 229. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Gomes, Antonio Marcos Tosoli
Resumo: Vulnerabilidade e empoderamento apresentam-se como elementos presentes na vida
profissional e pessoal dos enfermeiros. Delimitou-se como objeto de estudo as representações sociais
elaboradas por enfermeiros que cuidam de pacientes com HIV/Aids acerca de sua vulnerabilidade no
contexto do cuidar em enfermagem. O objetivo geral foi analisar as representações sociais construídas
por enfermeiros acerca de sua vulnerabilidade no contexto do cuidado que exercem. Trata-se de
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, orientada pelo referencial teórico-metodológico das
Representações Sociais em sua abordagem processual. Participaram do estudo trinta enfermeiros de um
hospital público municipal do Rio de Janeiro. Como técnicas de coleta de dados foram utilizados o
questionário sociodemográfico e a entrevista semiestruturada em profundidade. Como técnica de análise
de dados adotou-se a análise de conteúdo temático-categorial proposta por Bardin, sistematizada por
Oliveira e operacionalizada pelo software QSR NVivo 9.0. Entre os sujeitos, há predomínio do gênero
feminino, da faixa etária de 41 a 45 anos, da realização de pós-graduação lato sensu e de tempo de
atuação mínimo de 16 anos em HIV/Aids. Sete categorias emergiram na segmentação do material
discursivo: 1) O acesso a informações, a formação profissional e o desenvolvimento da naturalização da
aids através da experiência: elementos de vulnerabilidade e de empoderamento; 2) A instituição
hospitalar e sua infraestrutura como polo de vulnerabilidade e de empoderamento nas construções
simbólicas de enfermeiros que cuidam de pacientes com HIV/Aids; 3) Entre o risco e a prevenção: a
vulnerabilidade e o empoderamento no contexto dos acidentes ocupacionais biológicos e as práticas
preventivas adotadas por enfermeiros frente ao HIV/Aids no cotidiano hospitalar; 4) Relações
interpessoais entre enfermeiro e paciente soropositivo para o HIV enquanto mediadoras da
vulnerabilidade e do empoderamento de ambos; 5) As limitações psíquicas enfrentadas por enfermeiros
no vivenciar do trabalho junto a portadores do HIV/Aids; 6) A busca pela espiritualidade e pela
religiosidade como bases de apoio para a vida profissional contextualizada na aids; e 7) O HIV e a aids
no contexto de diferentes modalidades de relacionamento: a presença do risco como elemento
organizador da discursividade. Na vida profissional, as representações sociais da vulnerabilidade são
compostas pela fragilidade, pelo risco e pela dificuldade. O empoderamento, por sua vez, emerge
sustentado por um tripéformado pela proteção, suporte e satisfação como elementosdo bem-estar. Na
vida pessoal, o risco possui centralidade nas representações. Já o empoderamento se mostra oriundo do
bem-estar e da proteção. Conclui-se que a reconstrução sociocognitiva da vulnerabilidade e do
empoderamento permitiu o acesso ao arsenal simbólico do qual o grupo dispõe para a superação do que
o ameaça. Vulnerabilidade e empoderamento são, portanto, diversificados e mutáveis em suas bases e
produtos e, em movimentos de balanço e contrabalanço, corporificam a díade vulnerabilidadeempoderamento.
Palavras-chave: Aids, Cuidados de enfermagem, Saúde do trabalhador, Vulnerabilidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-17T121155Z2209/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Erick_Igor_dos_Santos.pdf

Nº de Classificação: 18318
PÉREZ JUNIOR, Eugenio Fuentes. Inovação tecnológicas em terapia intensiva repercussões para a
saúde do trabalhador de enfermagem e o processo de trabalho. 2012 . p. 112. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Elias Barbosa de
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Resumo: A introdução das tecnologias duras no setor saúde transformou o processo de trabalho, e,
apesar dos inestimáveis benefícios, deve ser vista com cautela pelos trabalhadores devido a problemas
relativos à confiabilidade, à fidedignidade dos dados e à necessidade de manutenção preventiva e
corretiva de aparelhos por especialistas. Por outro lado, há exigências impostas em termos de
conhecimentos e habilidades para a sua utilização, pois há riscos de erros e iatrogenias que devem ser
identificados e trabalhados pela organização com vistas à segurança no desempenho, satisfação e bem
estar do trabalhador. Nesse sentido, a sua utilização acarreta o aumento do número de tarefas, a
intensificação do ritmo de trabalho, devido à necessidade de controle extenuante por parte do trabalhador
no intuito de manter o equilíbrio das demandas advindas da máquina e do paciente. Tais exigências
repercutem na saúde do trabalhador e acarreta problemas de ordem física e psíquica. Objetivou-se neste
estudo: identificar a percepção do trabalhador de enfermagem sobre a utilização da tecnologia dura em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI); descrever os fatores intervenientes em relação ao uso da tecnologia
dura pelo trabalhador de enfermagem em UTI e analisar as repercussões da utilização da tecnologia dura
para o processo de trabalho e a saúde do trabalhador de enfermagem em UTI. Estudo qualitativo
descritivo, cujos dados foram obtidos em uma UTI de um hospital público situado no município de NiteróiRJ no período de dezembro 2011 a fevereiro 2012 com 25 trabalhadores (11 enfermeiros e 14 técnicos
de enfermagem), a partir dos critérios de inclusão adotados. Trabalhou-se com a técnica de entrevista
semiestruturada, mediante um roteiro contendo questões sobre a problemática do estudo. O projeto
atendeu as exigências presentes na Resolução 196/96, do Ministério da Saúde (MS), tendo sido
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob nº CAAE: 2063000025811. Na categorização dos
depoimentos utilizou-se a técnica de análise do conteúdo de Bardin e os resultados discutidos a luz da
Psicodinâmica do Trabalho. Identificou-se que a incorporação da tecnologia dura em UTI, na visão dos
trabalhadores de enfermagem é um instrumento de trabalho por proporcionar maior segurança, rapidez
na execução das tarefas, confiabilidade e controle em relação ao estado clínico do paciente e minimizar
atividades repetitivas. Por outro lado há problemas relativos à manutenção preventiva e corretiva dos
aparelhos que acarretam incômodo, interrupções e sobrecarga mental e física devido à necessidade de
ajustes frequentes dos alarmes e parâmetros estabelecidos, troca de aparelhos e reposição de peças;
fatores limitantes e que exigem a intervenção de especialistas. Diante desta situação de trabalho, as
tecnologias duras utilizadas em UTI configuraram-se como fatores de risco psicossocial por acarretarem
estresse ocupacional e cujos recursos internos e externos utilizados pelos trabalhadores mostraram-se
insuficientes para o seu enfrentamento. Cabe a organização do trabalho, juntamente com os
trabalhadores realizar ações que minimizem os fatores de riscos apontados com vistas à satisfação, a
motivação e a saúde dos trabalhadores de enfermagem e demais membros da equipe.
Palavras-chave: Enfermagem, Risco Ocupacional, Tecnologia médica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2013-05-06T162711Z3095/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Eugenio_Fuentes_Perez_Junior.pdf

Nº de Classificação: 18319
CONCEIÇÃO, Ivone Renor da Silva. A consulta de enfermagem na adesão ao tratamento de
doenças crônicas não transmissíveis em pessoas idosas. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
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Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem descritiva e comparativa, que objetivou
verificar a influência da consulta de enfermagem gerontológica no nível de adesão terapêutica dos
clientes com doenças crônicas não-transmissíveis, acompanhados num ambulatório especializado. Como
objetivo específico, buscou-se comparar o nível de adesão terapêutica, perfil sociodemografico e clínico
entre ogrupo de clientes acompanhados na consulta de enfermagem e o grupo dos não acompanhados.
Este foi motivado pela práxis da autora em consultas gerontológica,onde foram percebidos obstáculos
enfrentados por muitos clientes com adesão inadequada ao tratamento, acarretando dificuldades no
controle de suas doenças, fato este ratificado pela literatura. Os resultados evidenciaram similaridade
entre os perfis sociodemográficos, com prevalência de sexo feminino, baixa escolaridade e renda. O perfil
clínico revelou, em ambos os grupos, alto índice de hipertensão, diabetes e depressão, destacando-se
esta última por ser desfavorável ao comprometimento com o autocuidado. Por fim, verificou-se que os
níveis de adesão terapêutica ficaram majoritariamente dentro da faixa estabelecida como adesão ampla,
sem diferença expressiva entre os grupos. É relevante citar que, entre os acompanhados pela consulta
de enfermagem, observou-se, um maior conhecimento sobre a doença em tratamento e suas
manifestações, maior acesso aos medicamentos e auto percepção de conhecimentos sobre efeitos
colaterais. Constatando-se que, este último achado, exerce grande influência na adesão ao tratamento
farmacológico. Este desfecho reflete a importância de uma assistência sistematizada, embasada em uma
teoria de enfermagem, que neste contexto, foi a teoria do autocuidado de Orem, utilizada previamente
nas consultas de enfermagem do ambulatório investigado. Os resultados corroboram o uso desta teoria,
especialmente numa perspectiva educativa da assistência ambulatorial. Diante disso, é mister buscar
novas abordagens de pesquisa, a fim continuar a investigação sobre as contribuições da enfermagem
para uma melhor adesão terapêutica dos clientes idosos. Finalmente, a autora espera cooperar para o
aprimoramento científico nesta matéria e para uma progressiva qualificação da assistência de
enfermagem na prevenção e controle de agravos à saúde.
Palavras-chave: Adesão ao tratamento, Consulta de Enfermagem, Enfermagem gerontológica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3982

Nº de Classificação: 18320
PRATA, Juliana Amaral. A influência do habitus da enfermeira nas representações das mulheres
acerca do parto: o surgimento de uma nova demanda social para o campo obstétrico. 2012 . p. 119.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Progianti, Jane Márcia
Resumo: O presente estudo tem como objeto as representações mentais de mulheres produzidas pelas
enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. Os objetivos foram: Discutir as representações mentais
das mulheres assistidas pelas enfermeiras sobre o parto e a prática obstétrica; Discutir o habitus da
enfermeira obstétrica percebido pela mulher e Analisar as relações de poder simbólico entre os agentes
envolvidos no processo de parturição. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou a história oral
temática e o teste de associação de palavras como técnicas de coleta de dados. Para a análise do
material, utilizamos o método da análise de conteúdo de Bardin. A fim de dar sustentação teórica ao
estudo, adotamos os conceitos de: campo, capitais, habitus, poder simbólico, trocas linguísticas,
identidade e representações mentais, desenvolvidos por Pierre Bourdieu. Os resultados encontrados
foram agrupados em duas categorias: "As representações mentais das mulheres sobre o parto e a prática
obstétrica: as percepções construídas e desconstruídas com o processo de parturição" e "O habitus da
enfermeira obstétrica percebido pelas mulheres durante o processo de parturição: o poder simbólico
destas agentes na construção de uma nova demanda social para o campo obstétrico". A primeira
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categoria apresentou as representações construídas pela socialização e as transformações das
representações mentais das mulheres consequente à interação com a enfermeira no campo obstétrico.
Neste sentido, as percepções das mulheres sobre o parto e a prática obstétrica confirmaram a forte
influência do modelo tecnocrático nos depoimentos. Além disso, a prática humanizada da enfermeira
contribuiu para a construção de uma nova visão de mundo nas mulheres pesquisadas que provocou um
confronto entre suas representações mentais. A segunda categoria desvelou a identidade da enfermeira
obstétrica percebida pelas mulheres através dos atributos profissionais e dos sinais distintivos que
resultaram na associação de estereótipos à estas agentes. Ainda revelou que a manifestação do poder
simbólico da enfermeira obstétrica foi percebido de diversas formas: pelo efeito de mobilização na
mulher, em associação com as tecnologias de cuidado e através do fortalecimento da mulher para o
parto. Concluímos que no contato com a mulher, a enfermeira exerceu um poder simbólico por estar em
melhores posições no campo obstétrico. Tal fato, para as mulheres, resultou em transformações das suas
representações mentais em relação ao processo de parturição, o que contribuiu para a construção de
uma nova demanda para o campo obstétrico. Por outro lado, a enfermeira obstétrica, ao ser reconhecida
pelas usuárias estudadas, fortaleceu a posição de sua prática no campo.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Parto humanizado, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-11T131613Z2185/Publico/Juliana_Prata.pdf

Nº de Classificação: 18321
LIMA, Lícia Maria Accioly. O cuidar de enfermeiras na estratégia saúde da família diante da
vulnerabilidade feminina para HIV e o contexto familiar. 2012 . p.110. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Penna, Lucia Helena Garcia
Resumo: Este estudo tem como objeto de pesquisa as ações de cuidar da enfermeira na Estratégia de
Saúde da Família (ESF) diante da vulnerabilidade feminina para o Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) considerando o contexto familiar. Discutir a vulnerabilidade para o HIV, ainda constitui um desafio
social, principalmente considerando a mesma, a partir das relações de gênero existente em nossa
sociedade no que diz respeito ao papel social e sexual de homens e mulheres no interior de suas
famílias. Esta pesquisa tem como objetivos: descrever a percepção sobre o HIV no contexto familiar para
a enfermeira da ESF; compreender a percepção da enfermeira da ESF sobre a vulnerabilidade feminina
para o HIV no contexto familiar e analisar as ações de cuidar da enfermeira da ESF acerca da
vulnerabilidade feminina. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, a qual teve
como sujeitos da pesquisa onze enfermeiras que foram selecionadas e atuavam na ESF no ano 2012, na
Área Programática 2.2 do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada através de
entrevistas semi-estruturadas. A técnica de análise do conteúdo foi baseada em Bardin. Emergiram três
categorias: a) Percepções das enfermeiras em relação ao HIV e o contexto de familiar; b) Percepções
das enfermeiras em relação à vulnerabilidade feminina para o HIV; c) Ações de cuidar das enfermeiras
relacionadas à vulnerabilidade feminina para o HIV considerando o contexto familiar. Constatamos que o
HIV é para as enfermeiras, o determinante de uma doença grave, de difícil acompanhamento, que não
tem cura, de caráter complexo e também como um agravo que impõe limites em relação a sobrevida. As
enfermeiras pouco valorizam as questões de gênero e o contexto social sobre a condição de
vulnerabilidade das mulheres, responsabilizando-as por sua contaminação. A prevenção do HIV é
realizada em grande parte nas atividades de educação em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras da
ESF, entretanto ela não é abordada considerando especificamente cada contexto familiar e social da
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mulher. Os valores pessoais ainda interferem nas ações das enfermeiras, e o HIV é apontado como um
agravo possuidor de estigmas tanto sociais quanto culturais. Considerando a ESF uma ação
governamental que tem por objetivo a autonomia do sujeito, as mudanças de paradigmas em relação à
saúde dos indivíduos, e importante aliada na minimização dos problemas de saúde pública como a
vulnerabilidade para o HIV é necessário que as enfermeiras estejam mais sensibilizadas e capacitadas
(educação permanente), nas questões sociais (gênero) especificas da população feminina, para que suas
ações possam minimizar a vulnerabilidade ao HIV nessa população.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde da mulher, Vulnerabilidade de gênero.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2013-05-28T102633Z3246/Publico/DISSERTACAO_FINAL_LICIA_MARIA_ACCIOLY_LIMA.pdf

Nº de Classificação: 18322
SANTOS, Manassés Moura dos. Infusão contínua de insulina e controle glicêmico em pacientes
sépticos: implicações para a enfermagem em terapia intensiva. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.

Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Silva, Lolita Dopico da
Resumo: O objeto de estudo é o resultado do controle glicêmico proveniente da infusão contínua de
insulina (ICI) em pacientes sépticos da terapia intensiva. Os objetivos foram determinar a incidência de
hipoglicemia encontrada entre pacientes de duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que receberam ICI
e sua relação com os valores da faixa-alvo de cada protocolo e discutir as implicações para a prática de
enfermagem relacionadas à incidência de hipoglicemia. Trata-se de estudo transversal, bicêntrico,
retrospectivo, com técnica de coleta de dados por análise do prontuário e avaliação quantitativa dos
mesmos. Desenvolvida em duas UTIs, uma de um hospital de oncologia da rede federal e outra de um
hospital geral da rede estadual do estado do Rio de Janeiro. As medidas glicêmicas de pacientes
sépticos que utilizaram ICI no ano de 2010 nas duas UTIs foram transcritas para o instrumento de coleta
de dados, gerando 2213 medidas em 29 pacientes (11,88%) na UTI 1 e 923 medidas em 20 pacientes
(9,85%) na UTI 2. Os registros de hipoglicemia foram divididos em duas categorias: as medidas com
valores definidos pelo protocolo adotado e aquelas com valores inferiores a 50mg/dL, caracterizados
como hipoglicemia grave pelo Institute for Healthcare Improvement; nas duas categorias houve a
necessidade de intervenção com a administração de glicose hipertônica a 50%. Dezesseis pacientes da
UTI 1 apresentaram hipoglicemia, sendo quatro (25,00%) com medidas entre 50 e 60mg/dL e doze
(75,00%) com medidas inferiores a 50mg/dL; treze pacientes da UTI 2 apresentaram hipoglicemia, sendo
dez (76,92%) com medidas entre 50 e 80mg/dL e três (23,08%) com medidas inferiores a 50mg/dL. O
cálculo da incidência considerou o total dos episódios de hipoglicemia independente da categoria.
Comparando as duas UTIs, foi encontrada na UTI 1 uma incidência global de hipoglicemia quase cinco
vezes maior (22,60:4,54). Na UTI 1, dos 50 episódios de hipoglicemia, 20 registros foram menores que
50mg/dL; na UTI 2, dos 42 episódios de hipoglicemia, 03 registros foram menores que 50mg/dL. A
hipoglicemia grave na UTI 1 é 1,5 vezes menor que a hipoglicemia pelo protocolo; na UTI 2, a
hipoglicemia grave é treze vezes menor que a hipoglicemia pelo protocolo. Na UTI 1, das 2213 medidas
realizadas, 375 medidas glicêmicas ficaram abaixo da faixa alvo. Destas medidas, 50 se caracterizaram
como hipoglicemia (375:50) A cada sete ou oito medidas abaixo da faixa-alvo, uma era de hipoglicemia.
Na UTI 2, das 923 mensurações, 223 medidas ficaram abaixo do alvo. Destas, 42 medidas foram de
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hipoglicemia (223:42). Portanto, para cada cinco medidas abaixo da faixa, uma era de hipoglicemia.
Considerando-se que a ICI em pacientes sépticos pode contribuir para melhores resultados, a equipe de
enfermagem deve estar apta a realizar um controle glicêmico eficaz e com menor risco de hipoglicemia.
Subsidiar a equipe com conhecimentos acerca dos fatores predisponentes à hipoglicemia, além de
incrementar o nível da assistência de enfermagem prestada, possibilita que haja redução real na
incidência deste evento adverso grave.
Palavras-chave: Cuidados intensivos, Enfermagem, Insulina.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18323
LUCA, Manoela Dias de. Necessidades de autocuidado à qualidade de vida de clientes com câncer
de cabeça e pescoço: contribuição da enfermagem. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Berardinelli, Lina Márcia Miguéis
Resumo: Aborda-se a consulta de enfermagem como estratégia de pesquisa, visando identificar
necessidades de autocuidado (AC) em clientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento paliativo
ambulatorial. Tem-se como objetivos: identificar o perfil sociodemográfico e nosológico dos clientes com
câncer de cabeça e pescoço atendidos no ambulatório para cuidados paliativos; identificar a qualidade de
vida (QV) dessas pessoas através da consulta de enfermagem; avaliar as mudanças no sistema de
autocuidado, considerando a intervenção de enfermagem. O estudo fundamenta-se nos conceitos,
protocolos e instrumentos específicos da temática escolhida, e na Teoria do Déficit de Autocuidado de
Orem. Escolheu-se o método quantitativo, descritivo, com delineamento pré-experimental tempo-série
anterior e posterior em grupo único, que recebeu orientações para o autocuidado na consulta de
enfermagem (CE). Foram sujeitos do estudo 77 clientes cadastrados no ambulatório especializado em
tratamento paliativo, do INCA do Rio de Janeiro, no período de março a agosto de 2011. Variáveis
sociodemográficas e nosológicas compõem o instrumento de produção de dados; enquanto as etapas da
sistematização da assistência de enfermagem compõem o formulário para a implementação da CE. Para
avaliar a QV aplicou-se o formulário QLQ30-H&N45, sendo os dados produzidos tratados mediante a
estatística descritiva. Constatou-se, que a maioria dos 77 (100%) sujeitos do estudo é do sexo masculino
e situam-se na faixa etária de 50 a 60 anos. Predominam os residentes na Baixada Fluminense, com
ensino fundamental e aposentados. Têm união estável, cuidador informal e referem pouca realização de
lazer. A maioria possuía hábito de tabagismo e alcoolismo. Quanto ao perfil nosológico, a maioria possui
lesão tumoral inodora, sendo a cavidade oral o sítio mais acometido por câncer, e a metástase local a
mais frequente. Quanto à capacidade para AC, a maioria se alimenta, se veste e se locomove sem
auxilio. Ressalte-se que, na avaliação da QV, os escores predominantes apontam indicativos de controle
de sintomas e funcionalidade. Foram formulados 33 diagnósticos de enfermagem, destacando-se nos
domínios: físico, a deglutição prejudicada; no psicológico, a baixa autoestima crônica; no social, a
interação social prejudicada; no cognitivo, conhecimento deficiente da doença. Concluiu-se que os
objetivos da pesquisa foram alcançados, identificando-se que os clientes com câncer de cabeça e
pescoço, em tratamento paliativo, possuem diferentes necessidades de autocuidado, sendo o enfermeiro
o profissional responsável pela sua educação em saúde e consequente identificação de demandas para
outros profissionais da equipe multiprofissional.
Palavras-chave: Autocuidado, Cuidados paliativos, Enfermagem, Oncologia.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18324
PINHEIRO, Michely Alexandrino de Souza. Impacto econômico do absenteísmo de enfermagem por
doença em um hospital universitário do Rio de Janeiro-RJ. 2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem em Saúde Públi) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Mauro, Maria Yvone Chaves
Resumo: Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva de fonte secundária,que adota uma
abordagem quantitativa descritiva-exploratória. A partir da constatação de altos índices de absenteísmo
nas unidades hospitalares, despertou-se o interesse em estudar os custos diretos das doenças
ocupacionais que levam aos afastamentos e seu impacto econômico para o orçamento de recursos
humanos de um hospital universitário do Rio de Janeiro. Neste contexto, definiu-se como objeto de
estudo, o impacto econômico do absenteísmo por doença na equipe de enfermagem e, como objetivos:
identificar as causas prevalentes de afastamentos no hospital universitário, de acordo com Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID-10); estimar os custos diretos
mínimos das doenças que afastaram o trabalhador de enfermagem; estimar o custo real aproximado do
absenteísmo relacionado a 1 (um) dia de trabalho prestado pelos trabalhadores de enfermagem, com
projeção de 1 (um) mês e 1(um) ano numa visão operacional do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi
utilizada uma amostra estratificada de prontuários dos profissionais de saúde da equipe de enfermagem
(enfermeiros e técnicos de enfermagem), a partir do seguinte critério de inclusão: profissionais de
enfermagem concursados com afastamento no ano de 2010 e com diagnóstico médico determinante do
afastamento, definido claramente. Para a coleta das informações foi feita a apreciação dos documentos
arquivados no Serviço de Saúde do Trabalhador do hospital estudado e contou com a apreciação de
especialistas médicos relativos aos grupos de diagnósticos estudados, orientados por roteiros criados
pela pesquisadora. Os dados foram analisados e armazenados no programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versão 15 e no editor Microsoft excel 2003. Dentre os resultados obtidos tiveram
destaque para as seguintes causas de afastamento, respectivamente, às doenças do sistema
osteomuscular, os fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde, os
transtornos mentais e comportamentais, as lesões, envenenamento e outras consequencias de causas
externas e, as doenças do sistema circulatório, que representam um custo estimado aproximado de R$
2,6 milhões. Pôde-se constatar que o impacto econômico do absenteísmo decorrentes dos agravos à
saúde para o orçamento de recursos humanos do hospital universitário foi de aproximadamente 2,7%. O
custo real aproximado do absenteísmo de enfermagem por dia, foi avaliado em R$ 92,50, tendo projeção
mensal de R$ 2.775,00 e anual de R$ 33.300,00. Recomenda-se avaliar o absenteísmo dos profissionais
regularmente para identificar as causas reais do absenteísmo por doença, a fim de definir metas para os
programas de intervenção à saúde dos trabalhadores e promover uma Gestão participativa que favoreça
uma análise do processo de trabalho no que concerne o atendimento das necessidades de saúde e
operacionais da força de trabalho, determinantes do absenteísmo.
Palavras-chave: Absenteísmo, Economia, Enfermagem, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18325
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TEIXEIRA, Patricia da Costa. O sentido de ser idoso diante da hospitalização sob o olhar de
Paterson e Zderad: contribuições para a enfermagem. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: Trata-se de uma de pesquisa de caráter qualitativo, descritivo e exploratório, com abordagem
fenomenológica, proposta por Paterson e Zderad. Esta pesquisa tem como objetivo geral: compreender a
dimensão existencial do idoso em situação de hospitalização. E como objetivos específicos: descrever a
percepção do idoso acerca do ambiente que o cerca. Entender a partir da ótica do idoso, quais são as
melhores ferramentas para o estabelecimento de inter-relações com a equipe de enfermagem. E analisar
o processo de cuidar a partir da perspectiva de Paterson e Zderad. Os sujeitos da pesquisa foram quinze
idosos hospitalizados nos setores de clínica médica e cirúrgica e a unidade intermediária. O cenário foi
um hospital público do interior do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados aconteceu durante o ano
de 2011, em um município que integra a Região dos Lagos. A técnica utilizada para a coleta de dados foi
a entrevista não dirigida. Emergiram deste estudo oito categorias: ambiente hospitalar; enfermagem;
acompanhantes; o que incomoda; agradecimentos; aprendizado e troca; religiosidade/espiritualidade;
conselhos dos idosos para a equipe de enfermagem e imagem corporal. Espera-se que o presente
estudo seja uma ferramenta para a melhoria da assistência de enfermagem aos idosos que vivenciam o
processo de internação hospitalar, já que esta população possui características, especificidades e
necessidades próprias, sendo seres singulares, com potencial de vir-a-ser, e necessitando do outro para
a sua auto-realização.
Palavras-chave: Enfermagem, Fenomenologia, Idosos hospitalizados.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-17T111244Z2208/Publico/DISSERTACAO_FINAL_CONSOLIDADA_PATRICIA_COSTA_TEIXEIRA.pdf

Nº de Classificação: 18326
LEMOS, Patricia Ferraccioli Siqueira. As práticas desenvolvidas no cuidado realizado por
enfermeiros: um estudo de caso na rede básica de saúde no município do Rio de Janeiro. 2012 . p.
123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Acioli, Sonia
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral, compreender as práticas desenvolvidas no cuidado
realizado por enfermeiros nos Programas Nacionais de Saúde em uma unidade da rede básica de saúde
no município do Rio de Janeiro. Este estudo corresponde ao desdobramento do projeto Práticas de
cuidado no SUS: o papel do enfermeiro na Atenção Básica, apoiado por bolsa de produtividade em
pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/ Prociência). A presente dissertação tratase de um estudo de caso realizado no âmbito da Atenção Básica, e, possui como cenário o Centro
Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão. Os sujeitos da pesquisa corresponderam a oito
enfermeiros, sendo sete entrevistas e um depoimento. Os instrumentos de coleta de dados utilizados,
durante o período de julho a setembro de 2011, foram: observação sistemática, entrevista semiestruturada, depoimento, formulário e pesquisa em fontes documentais. Para a avaliação dos resultados
utilizou-se a técnica de análise temática, proposta por Minayo. No plano metodológico a análise foi
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qualitativa, no entanto, no tratamento dos dados, a análise aplicada se apropriou de elementos da
abordagem quantitativa, com o objetivo de encontrar os núcleos de sentido contextualizados nas
entrevistas. A partir dos resultados alcançados foi possível elaborar três categorias. A primeira categoria
focou uma abordagem temática sobre as práticas desenvolvidas no cuidado realizado por enfermeiros
nos Programas Nacionais. A segunda categoria buscou descrever a visão do enfermeiro sobre o
desenvolvimento de suas práticas e do cuidado realizado, no qual, foram discutidas duas temáticas
centrais: noções acerca das atividades realizadas pelos enfermeiros e noções dos enfermeiros acerca
dos princípios e diretrizes para atenção à saúde. A terceira categoria direcionou-se para os fatores que
interferem nas práticas e no cuidado realizado pelos enfermeiros. A prática e o cuidado realizados pelos
enfermeiros foram analisados e discutidos, a partir dos relatos dos profissionais sobre suas vivências.
Sendo assim, não coube a expressão de uma única forma de prática ou de uma única dimensão do
cuidado, visto que essas práticas parecem estar entrelaçadas a diversos aspectos subjetivos,
epistemológicos, culturais e sócio-econômicos. As práticas realizadas, independente do Programa
Nacional de atuação dos enfermeiros, estão voltadas principalmente para a consulta de enfermagem, a
prática educativa, a organização do fluxo de entrada, o sistema de referência e a visita domiciliar. Pôdese inferir que diversos são os fatores que influenciam, de forma positiva ou negativa, o desenvolvimento
das atividades diárias. Por fim, cabe ressaltar a necessidade de novos estudos sobre a temática a fim de
estimular a construção de saberes teórico-práticos e a formulação de uma visão crítica sobre o cuidado
profissional realizado pelo enfermeiro no âmbito da Atenção Básica.
Palavras-chave: Atenção primária em saúde, Enfermagem, Saúde pública.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-08-14T143643Z2450/Publico/DISSERTACAO_FINAL_PATRICIA_FERRACCIOLI_SIQUEIRA_LEMOS.pdf

Nº de Classificação: 18327
SANT'ANNA, Priscilla Pinheiro Massari. Prevenção da úlcera de pressão: resultados da ação educativa
junto à equipe de enfermagem. 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: Os pacientes hospitalizados, acamados ou restritos ao leito, apresentam uma gama de fatores
de risco para o desenvolvimento das úlceras por pressão, diante disso, necessitam de uma assistência
de enfermagem qualificada e eficaz na prevenção dessas lesões, a fim de evitar o desenvolvimento das
mesmas. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo investigar a influência da ação educativa junto à
equipe de enfermagem das enfermarias de Clínica Médica na prevenção das úlceras por pressão. Tratouse de um estudo quantitativo com delineamento descritivo com dispositivo de intervenção do tipo antes e
depois, tendo como cenário as enfermarias de Clínica Médica de um hospital universitário na cidade do
Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os enfermeiros (n=15) e técnicos de enfermagem (n=18) da Clínica
Médica e a unidade de medida do estudo foi o número de vezes que as ações de enfermagem, referentes
à prevenção das úlceras por pressão e desempenhadas pelos sujeitos, foram observadas pela
pesquisadora. Obtivemos 396 observações antes da ação educativa e 204 depois da ação educativa. A
pesquisa apresentou três etapas: observação sistematizada antes da ação educativa, realização da ação
educativa e observação sistematizada depois da ação educativa. Os resultados foram obtidos através da
análise dos Check list antes e depois da ação educativa e constatamos, por meio de valores percentuais,
melhoras significativas. A categoria sempre, considerada o valor ideal para todas as variáveis,
apresentou aumento de 20 pontos percentuais entre as observações; a categoria frequentemente
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apresentou aumento de 07 pontos e a categoria raramente apresentou decréscimo de 27 pontos. Isso
demonstra que a ação educativa atingiu o objetivo de sensibilizar a equipe de enfermagem quanto a
prevenir as úlceras por pressão de forma qualificada. Concluímos que as úlceras por pressão continuam
sendo um grande problema de saúde pública, merecendo atenção especial por parte da equipe de
enfermagem. Acreditamos que a ação educativa é capaz de sensibilizar a equipe de enfermagem e
motivar a transformação das ações e condutas, porém, ela é pontual e é apenas uma parte do processo
educacional. Para alcançarmos a mudança comportamental e proporcionar uma assistência qualificada e
eficiente aos pacientes em risco de desenvolver as úlceras por pressão, sugerimos o desenvolvimento de
uma prática educativa contínua e permanente, capaz de manter a equipe de enfermagem em constante
aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Capacitação, Educação continuada em enfermagem, Úlcera por pressão.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-05-03T134602Z2240/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Priscilla_Pinheiro_Massari_SantAnna.pdf

Nº de Classificação: 18328
SHOJI, Shino. Fatores de riscos ocupacionais e agravos à saúde dos trabalhadores de
enfermagem de uma unidade ambulatorial especializada. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Saúde Pública) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira
Resumo: O objeto deste estudo trata do impacto do ambiente de trabalho no processo de saúde-doença
dos trabalhadores de enfermagem de uma unidade ambulatorial especializada da cidade do Rio de
Janeiro. Os objetivos foram: identificar os riscos ocupacionais no ambiente laboral dos trabalhadores de
enfermagem da unidade em estudo; descrever a percepção do trabalhador de enfermagem sobre os
impactos dos riscos ocupacionais em sua saúde; analisar o ambiente laboral destes trabalhadores com
vistas à identificação de fatores de riscos que interferem negativamente na saúde; propor medidas de
prevenção para minimização de impactos negativos na saúde dos mesmos, com destaque para a
elaboração do Mapa de Riscos. Como suporte teórico, foram abordados conceitos e pressupostos
relacionados às doenças do trabalho e sua relação com riscos ocupacionais, contextualizando-os com a
configuração do mundo do trabalho em saúde, sua organização e processo laboral, assim como as
vivências de prazer e sofrimento que podem alterar a saúde dos trabalhadores. Pesquisa exploratória e
descritiva, de natureza qualitativa. Os sujeitos foram 40 trabalhadores de enfermagem, incluindo
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os instrumentos de coleta foram a entrevista
semiestruturada e a observação não participante, aplicados entre março/abril e junho/setembro de 2011,
respectivamente. E cruzando as informações coletadas a partir dos dois instrumentos, buscou-se captar
dados que possibilitasse a elaboração do Mapa de Risco dos setores com mais problemas em termos de
deixar vulnerável a saúde dos trabalhadores, sendo elaborado Mapa de Risco da UCAMB e da CME.
Enfatiza-se que houve assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que a
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Hospital Universitário Pedro Ernesto sob número de
protocolo 2528. O método de análise escolhido foi do tipo: análise temática de conteúdo, o qual
possibilitou o surgimento de três categorias: riscos ocupacionais visíveis e invisíveis para o trabalhador
de enfermagem; o processo de adoecimento do trabalhador no e pelo trabalho; melhorias das condições
de trabalho: contribuições para proteção da saúde dos trabalhadores. Os resultados evidenciaram que o
risco mais freqüentemente revelado foi de acidente, principalmente por materiais perfurocortantes,
seguidos de exposição aos riscos biológicos. Porém, houve sujeitos que não perceberam a presença dos
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riscos ou reduziam a gravidade dos mesmos para o processo saúde-doença. As repercussões dos riscos
ocupacionais no corpo dos trabalhadores foram identificadas como: estresse, varizes e distúrbios
osteomusculares. Algumas sugestões elaboradas pelos sujeitos para a melhoria das condições de
trabalho foram: realização de reformas estruturais, modernização dos equipamentos, incremento
quantitativo dos recursos humanos, melhoria na organização do trabalho, implementação de um Núcleo
da Saúde do Trabalhador. Considera-se que os objetivos deste estudo foram atingidos, no entanto, existe
a clareza de que há muito a ser pesquisado sobre riscos ocupacionais e suas repercussões nos
trabalhadores, assim como as intervenções necessárias para a prevenção e promoção da saúde do
trabalhador. Sugerem-se novas pesquisas, como também repensar nas estratégias de ensino de
formação dos trabalhadores de enfermagem, e também se faz relevante a participação da categoria em
movimentos sociais para a construção de políticas públicas nesta área.
Palavras-chave: Enfermagem do trabalho, Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18329
FERNANDES, Simone Batista de Abreu. Diagnóstico de um grupo de familiares em risco para o
câncer de mama: contribuição para a assistência de enfermagem. 2012 . p. 92. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Devido a sua alta incidência, mortalidade e custos elevados, o câncer de mama feminino é
considerado um problema de saúde pública no Brasil. Sua etiologia envolve uma interação de diversos
fatores denominados de risco os quais podem ser ambientais e genéticos. A história familiar positiva para
câncer de mama é um importante fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Conhecer esses
fatores e as medidas de proteção permite que mulheres com risco elevado possam criar estratégias
pessoais que venham minimizar os danos causados pela doença. Diante do exposto, o presente estudo
tem como objetivos avaliar o nível de conhecimento de mulheres acerca do risco de desenvolverem
câncer de mama em decorrência do vínculo familiar com a população portadora desta neoplasia
matriculada no Hospital do Câncer III, unidade do Instituto Nacional de Câncer (INCA) especializada no
tratamento e controle do câncer de mama, localizada no município do Rio de Janeiro, Brasil; descrever as
características sociodemográficas das mulheres familiares de pacientes portadoras de câncer de mama e
descrever a história reprodutiva e hormonal, bem como seus hábitos de cuidado com a saúde.
Metodologia: trata-se de um estudo exploratório sob a perspectiva quantitativa, transversal e descritiva
com 52 mulheres que acompanhavam suas familiares internadas em unidade clínica e cirúrgica do
Hospital do Câncer III. A coleta de dados ocorreu no período entre julho e agosto de 2011. A técnica de
amostragem adotada foi a não probabilística, intencional Para o cálculo amostral aplicou-se a fórmula de
população infinita. Foram selecionadas as seguintes variáveis para compor o estudo: aspectos
sociodemográficos, aspectos da vida reprodutiva e hormonal, aspectos de cuidados com a saúde e
aspectos de esclarecimento relacionados à patologia/doença. Realizou-se entrevista estruturada com
utilização de um formulário composto por 63 questões. A descrição das variáveis foi feita através de
frequência simples e porcentagem. Resultados: 61,5% eram filhas, 34,6% eram irmãs e 3,8% eram mães,
40,4% moram no município do Rio de Janeiro, 86,4% encontram-se na faixa etária entre 29 e acima de
51 anos de idade, 32% são pardas, 46,1% apresentavam 2º grau completo, 46,2% são do lar, 15,4%
tiveram menarca precoce, 7,7 % tiveram na menopausa tardia, 7,7% fizeram Terapia de Reposição
Hormonal, 38,5% nunca engravidaram, 3,8% engravidaram após 30 anos, 3,8% não amamentaram,
42,4% usam anticoncepcional hormonal por mais de 5 anos e 40,4% nunca fizeram descanso ou faz por

500

tempo inferior a 6 meses, 7,7% e 7,6% nunca fizeram e apresenta mais de 24 meses que fizeram exame
ginecológico. Quanto ao grau de esclarecimento 34% concordaram com as afirmativas sobre fatores de
risco, 65% concordaram com medidas preventivas e os profissionais de saúde foram os que mais
transmitiram informação sobre o câncer de mama. Conclusão: ser familiar de primeiro grau associado à
falta de esclarecimento sobre a doença torna essas mulheres mais vulneráveis em relação à população
geral feminina. Torna-se oportuno para a enfermagem estratégias educativas que visem à promoção da
saúde e que contribuam para a modificação do panorama da doença, em razão da detecção mais
precoce.
Palavras-chave: Câncer de mama, Fatores de risco, História familiar.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18330
NUNES, Sonia. Crioterapia: tecnologia não-invasiva de cuidado da enfermeira obstétrica para alívio da
dor em parturientes. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Pesquisa piloto de intervenção com dados prospectivos, grupo único de intervenção, cujo
desfecho é a medida da dor de mulheres em trabalho de parto. Apresenta como objetivo discutir os
efeitos da crioterapia no alívio da dor das parturientes. Como referencial teórico este trabalho apresentou
o descrito por Soares e Low, onde se encontra que os mecanismos de ação do gelo para alívio da dor
propiciam o decréscimo da transmissão das fibras de dor, a diminuição da excitabilidade nas terminações
livres, a redução no metabolismo tecidual aumentando o limiar das fibras de dor e a liberação de
endorfinas. Baseou-se ainda nos princípios da desmedicalização e do emprego de tecnologias nãoinvasivas de cuidado de enfermagem obstétrica conforme descritos por Vargens e Progianti. A pesquisa
foi realizada no Centro Obstétrico do Hospital Municipal Maternidade Carmela Dutra, no Rio de Janeiro
de abril a agosto de 2011. O gelo foi aplicado, utilizando-se para tal uma bolsa-cinta ajustável à região
tóraco-lombar de 36 gestantes. A bolsa/cinta é descartável, de tecido TNT, com abertura na parte
superior para introdução de gelo picado envolto em plástico. As aplicações se deram aos cinco
centímetros de dilatação do colo uterino; e/ou aos sete centímetros de dilatação do colo uterino; e/ou aos
nove centímetros de dilatação uterina, totalizando ao final das três aplicações um tempo de 60 minutos,
que corresponde ao somatório de 20 minutos para cada uma. O gelo foi produzido em fôrma exclusiva
para o projeto, em freezer da unidade. Os dados referentes à avaliação da dor foram coletados através
de entrevista estruturada guiada por formulário previamente elaborado. Os resultados evidenciaram que a
crioterapia produziu extinção ou alívio da dor quando aplicada na região tóraco-lombar das parturientes
aos cinco, sete ou nove centímetros de dilatação do colo uterino, dando-lhes maiores condições de
vivenciar o seu trabalho de parto; produziu um relaxamento geral e local (na região lombar) das
parturientes; não interferiu na dinâmica uterina e, não causou dano ao binômio mãe-filho. Concluiu-se
que a crioterapia, na forma como descrita no presente estudo, pode ser considerada uma tecnologia nãoinvasiva de cuidado de enfermagem obstétrica para alivio da dor no trabalho de parto.
Palavras-chave: Alívio da dor, Crioterapia, Enfermagem obstétrica, Humanizacao.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-05-11T124316Z2272/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Sonia_Nunes.pdf
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Nº de Classificação: 18331
SILVA, Suelen da Silva Lourenço Felippe. Estudo da incapacidade definitiva para o serviço na
Marinha do Brasil: contribuição da enfermagem. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Pública) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira
Resumo: Trata-se de um estudo que teve como objeto as incapacidades definitivas para o serviço na
Marinha do Brasil com o seguinte problema de pesquisa: quais as causas das incapacidades definitivas
para o serviço na Marinha do Brasil, no 1° Distrito, nos períodos de cinco e dez anos de vigência do
Programa de Atenção às Doenças Profissionais (PADP)? Considerando o interesse na temática e a
especificidade do objeto de estudo selecionou-se como objetivo geral: discutir as incapacidades
definitivas para o serviço na Marinha do Brasil, no período de cinco e dez anos após a implantação do
PADP no 1° Distrito. E, como objetivos específicos: analisar o perfil dos militares considerados
incapacitados para o serviço, na área do 1° Distrito da Marinha do Brasil, no ano de 2005 e no ano de
2010; identificar as incapacidades definitivas para o serviço na Marinha do Brasil no ano de 2005 e 2010
ocorridas no 1° Distrito e; propor adequações ao PADP baseadas no resultado deste estudo. Baseou-se
no modelo de pesquisa não experimental, retrospectivo e documental. Foi utilizada como técnica de
trabalho a abordagem quantitativa e descritiva, através de um estudo documental dos registros de
incapacidades definitivas para o serviço ocorridas no 1° Distrito da Marinha do Brasil no ano de 2005 e no
ano de 2010, respectivamente 05 e 10 anos após a implantação do PADP. O local do estudo foi o Centro
de Perícias Médicas da Marinha (CPMM), estrutura organizacional central do Subsistema Médico Pericial,
situado no Complexo do Hospital Central da Marinha. Os dados foram coletados durante os meses de
julho e agosto do ano de 2011, no Sistema Informatizado Naval de Inspeções de Saúde (SINAIS), não
sendo realizado qualquer contato com os militares considerados incapacitados para o serviço, que
fizeram parte deste estudo. Utilizou-se um formulário fechado para o registro dos dados que
posteriormente foram digitalizados e computados por meio de análise percentual, utilizando-se o
programa Microsoft Excel 2007. Posteriormente, foram demonstrados em tabelas e gráficos, sendo
discutidos à luz do referencial teórico da Saúde do Trabalhador e sustentado por bases conceituais. Para
melhor apresentação dos dados, estes foram organizados a partir dos seguintes temas: perfil dos
militares considerados incapacitados para o serviço na Marinha do Brasil, as principais incapacidades e
suas correlações com o trabalho e, propostas ao Programa de Atenção às Doenças Profissionais da
Marinha. O estudo viabilizou sugestões de melhorias na aplicação do PADP, visando à redução do
número de casos de incapacidades para o serviço na Marinha do Brasil.
Palavras-chave: Marinha do Brasil, Saúde do trabalhador, Saúde ocupacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-08-14T134718Z2449/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Suelen_da_Silva_Lourenco_Felippe_Silva.pdf

Nº de Classificação: 18332
PEREIRA, Caroline de Aquino. Os distúrbios osteomusculares e sua relação com a atividade
profissional de enfermagem de unidade terapia intensiva. 2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem: o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar
Orientador: Passos, Joanir Pereira
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Resumo: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho estão entre os problemas de saúde
que mais afetam os profissionais de enfermagem em todo mundo. O presente estudo teve como
objetivos: Apresentar o perfil sociodemográfico dos profissionais de enfermagem em Unidade de Terapia
Intensiva; Identificar as regiões anatômicas mais acometidas por distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho e analisar a associação LER/DORT autorreferida e sua relação com a atividade profissional
da equipe de enfermagem. Foi realizado um estudo seccional com a aplicação do “Questionário Nórdico
de Sintomas Osteomusculares” (QNSO) em 115 profissionais de enfermagem nas unidades de terapia
intensiva de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Os resultados apontam para 82,5% dos
investigados com sintomas osteomusculares e a maioria com duas regiões corporais acometidas. A
região corporal mais citada foi a coluna, seguida das pernas e ombros, e os sintomas mais frequentes
foram dor e desconforto. A prevalência de LER/DORT autorreferida foi de 58% dos profissionais e os
fatores de riscos ocupacionais estão relacionados a fatores biomecânicos com adoção de posturas
impróprias, ao posto de trabalho com mobiliário e equipamentos inadequados e fatores organizacionais
como sobrecarga de trabalho. Estes fatores de riscos ergonômicos podem contribuir para o
desenvolvimento de LER/DORT em profissionais de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Ergonomia, Transtornos de Traumas Cumulativos.
Nº de Classificação: 18333
MOTTA, Deise Luci Batista. Prevenção de amputações não traumáticas dos membros inferiores: um
estudo sobre o que sabem e fazem os enfermeiros quando cuidam na ESF. 2012 . p. 204. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: A enfermagem: cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar
Orientador: Figueiredo, Nébia Maria de Almeida
Resumo: Trata-se de um estudo sobre o saber-fazer dos enfermeiros inseridos na Estratégia da Saúde
da Família (ESF) no Município de Itaboraí, a cerca da prevenção da amputação de membros inferiores
em clientes portadores de diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) com risco de
desenvolvimento da Insuficiência Arterial (IA). A problemática do estudo é o que sabem os enfermeiros
e o que estes fazem quando de posse deste saber, e se este conhecimento é capaz e suficiente para
prevenir a amputação de membros inferiores (AMIs). Objetivou-se: Identificar o saber dos enfermeiros
da ESF, através do conteúdo de seus discursos, sobre o cuidado de enfermagem para os clientes
portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial, atendidos na Unidade de Saúde da Família, para
prevenção da
amputação de membros inferiores e discutir as implicações do SABER-FAZER dos
enfermeiros para a enfermagem quando atuam em prol da prevenção da amputação de MMIIs de
clientes portadores de DM e HAS. O método foi qualitativo, utilizando-se a técnica de
entrevista
semiestruturada com 11 (onze) enfermeiros lotados na ESF do Município de Itaboraí. O conteúdo de
suas falas foi analisado através da técnica de Bardin, culminando em duas categorias Implicações e
limites da dúvida e lembranças do SABER: sinais e sintomas da IAMIs e Implicações e limites do fazer:
os sinais e sintomas no PÉ e as unidades identificadas. Os discursos geraram situações em que foram
necessárias suas leituras e análise
com auxilio de Foucault e Freire, onde se concluiu que os
enfermeiros necessitam aumentar o seu conhecimento sobre a Insuficiência arterial para deste modo
evitar a amputação dos membros inferiores, há uma preocupação com o pé do diabético, mas não com
a perna, onde os enfermeiros da ESF não estão capacitados para detectar o desenvolvimento da IA no
cliente com DM e HAS, tornando o fazer em enfermagem para este grupo de clientes um risco.
Palavras-chave: Amputação, Cuidados de enfermagem, Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial,
Prevenção.
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Abstract: It’s a study on the know-how of nurses in Estratégia de Saúde da Família (Strategy of the
Health of the Family) (ESF) in Itaboraí state, about the prevention of the amputation of the lower limbs in
clients with diabetes mellitus (DM) and systemic hypertension (HTN) with risk of development of Arterial
insufficiency (IA). The problematization of the study is known what the nurses know and what they are
doing when in possession of this knowledge, and if this knowledge is able and sufficient to prevent the
lower-extremity amputations. (LEA). This study aimed to: identify the nurse’s knowledge of ESF through
the content of his speeches, under nursing care for clients with diabetes mellitus and hypertension,
treated at Unidade de Saúde da Família (Unity of Health of the Family) (USF), to prevent lower-extremity
amputations and discuss the implications of the know-how of nurses for nursing while working towards
the prevention of amputation MMIIs customers with DM and hypertension. The method was qualitative,
using the technique of semistructured interviews with eleven (11) nurses stationed in the city of ESF
Itaboraí. The content of their speech was analyzed through the technique of Bardin, culminating in two
categories Implications and limitations of the doubt and keepsakes of the knowledge: the signs and
symptoms of IAMIs and Implications and limits of the doing: signs and symptoms in FOOT and units
identified. The discourses generated situations which were required readings and their analysis with the
help of Foucault and Freire, where concluded that nurses need to increase their knowledge about arterial
insufficiency to thereby prevent lower-extremity amputation, there is concern with the foot of the diabetic,
but not with the leg, where nurses of ESF are not trained to detect the development of IA in client with
DM and hypertension, making some actions in nursing for this group of clients a risk.
Key words: Diabetes mellitus, Arterial hypertension, Prevention, Nursing care, Amputation.
Acesso remoto ao texto integral: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoesarquivo/dissertacoes-2012/deise-luci-batista-motta

Nº de Classificação: 18334
JESUS, Joszilene Teodoro de. Estresse e manifestações de transtornos mentais comuns em
profissionais de enfermagem de um hospital oncológico. 2012 . p. 110. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e População: conhecimentos, atitudes e práticas em saúde
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: O presente estudo tem como objeto de investigação o estresse vivenciado pelos profissionais
de enfermagem de um hospital oncológico e os casos suspeitos de Transtornos Mentais
Comuns
(TMC). Os objetivos foram descrever o perfil sócio-demográfico e estresse laboral dos profissionais de
enfermagem, estimar a prevalência de casos suspeitos de TMC nesta
população e investigar a
existência de associação entre estresse e manifestações de TMC nestes profissionais. Trata-se de um
estudo do exploratório do tipo transversal e com abordagem quantitativa, que utiliza o Swedish Demand
Control (Support) Questionaire – DCSQ para avaliar a exposição ao estresse baseado na demanda
psicológica e controle sobre o trabalho e o SRQ-20 para o rastreamento dos casos suspeitos de TMC .
A população do estudo foi formada por 225 profissionais, sendo 120 enfermeiros e 105 técnicos de
enfermagem que atuam num hospital público especializado em Oncologia no município do Rio de
Janeiro. Os resultados apontam que 37,8% da população do estudo apresentam frequência maior de
alta exigência no trabalho (alta demanda e baixo controle) e o indicativo de casos suspeitos de TMC
aparece com 40% entre os enfermeiros e 36,5% entre os técnicos de enfermagem, porém o estudo
mostrou que não há associação entre estresse e TMC. Discussões sobre as possíveis intervenções no
ambiente laboral no intuito de minimizar os níveis de estresse são de fundamental importância para que
este ambiente torne-se saudável e assim favoreça o bem-estar destes trabalhadores.
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Palavras-chave: Enfermagem oncológica, Estresse, Saúde do trabalhador, Transtorno Mental Comum.

Abstract: The present study has as its object of investigation the stress experienced by nursing
professionals in a cancer hospital and suspected cases of Common Mental Disorders (CMD). The
objectives were to describe the socio-demographic and job stress of nurses, to estimate the prevalence
of suspected cases of CMD in this population and to investigate the association between stress and
manifestations of TMC these professionals. This is an exploratory study of
cross-sectional and
quantitative approach, which uses the Swedish Demand Control (Support) Questionnaire - DCSQ to
assess exposure to stress based on psychological demands and job control and SRQ-20 for screening
suspected cases of TMC. The study population consisted of 225 professionals, 120 nurses and 105
nursing technicians who work in a public hospital specialized in oncology in the municipality of Rio de
Janeiro. The results show that 37.8% of the study population presented higher frequency of high-strain
work (high demand and low control) and indicative of suspected cases of TMC appears with 40% among
nurses and 36.5% among technicians nursing, but the study showed no association between stress and
TMC. Discussions about possible interventions in the work environment in order to minimize stress levels
are of fundamental importance for this environment become healthier and so favors the well-being of
workers.
Key words: Oncology Nursing, Stress, Mental Health Problems, Occupational Healt.
Acesso remoto ao texto integral: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoesarquivo/dissertacoes-2012/joszilene-teodoro-de-jesus

Nº de Classificação: 18335
VIDAL, Louise Vieira de Mello. As representações contidas no levantamento de necessidades de
enfermagem publicado na revista médica do Estado da Guanabara (1962). 2012 . p. 94.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil
Orientador: Amorim, Wellington Mendonça de
Resumo: Trata-se de uma investigação sobre: as representações contidas no texto intitulado
“Levantamento de Necessidades de Enfermagem” publicado na Revista Médica do Estado da
Guanabara, no ano de 1962. A qual foi operacionalizada pelo seguinte objetivo: Investigar as principais
representações relativas à enfermagem, no Levantamento de Necessidades de Enfermagem, produzido
pela Comissão Supervisora de Enfermagem e publicado pela Revista Médica do Estado da Guanabara,
em 1962. Metodologia: método histórico, desenvolvido na perspectiva da nova história cultural do
historiador francês Roger Chartier e que foi operacionalizada pela técnica da observação documental. A
partir dos conceitos da História Cultural sob a perspectiva de Chartier, definimos o Levantamento de
Necessidades de Enfermagem como documento-objeto de pesquisa. As fontes documentais podem ser
analisadas não apenas através das informações nelas contidas, mas também por meio da sua
materialidade, entendida como a construção do documento e a composição do acervo com uma intenção,
seus significados e desdobramentos. Para contextualização e embasamento da pesquisa utilizamos
como literatura de apoio diversos documentos como periódicos e legislação da época, relacionados à
temática abordada, além de produções bibliográficas em história do Brasil, do Estado da Guanabara, da
enfermagem. Os acervos documentais pesquisados foram Biblioteca Nacional, Centro de Documentação
da Casa Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de
Enfermagem – Seção Rio de Janeiro, Biblioteca da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, Biblioteca
da Academia Nacional de Medicina, entre outros. Utilizamos como suporte à coleta de dados e análise
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estética da obra a técnica iconográfica como ferramenta de comprovação documental. Para tal, lançamos
mão de fotografias, realizadas pela pesquisadora, no ambiente da biblioteca da Academia Brasileira de
Medicina, situada no Rio de Janeiro, além de fotocópias do documento-objeto de pesquisa, realizadas
com autorização verbal prévia dos responsáveis pelo acervo, tais documentos iconográficos foram
posteriormente reproduzidos neste estudo com o objetivo de acompanhar as interpretações decorrentes
dos procedimentos de análise dos elementos textuais. Ao fotografar e reproduzir a fotocópia do periódico,
possibilitamos, por meio de documentos imagéticos, que os leitores possam produzir novas
representações a partir da análise de sua materialidade.Resultados: Devido à ausência de dados próprios
da prefeitura do Distrito Federal a cerca do panorama da saúde estadual e visando reorganizar os
serviços de enfermagem no âmbito de seu território, então Estado da Guanabara, foi designada uma
Comissão Supervisora de Enfermagem que ficaria responsável pela realização, nas unidades de saúde
estaduais, de um diagnóstico situacional denominado Levantamento de Necessidades de Enfermagem,
nos moldes do Levantamento de Necessidades e Recursos de Enfermagem do Brasil, realizado pela
Associação Brasileira de Enfermagem com colaboração da Fundação Rockefeller e da Organização
Mundial de Saúde (OMS). O Levantamento de Necessidades de Enfermagem foi operacionalizado em
parceria com enfermeiros lotados nas unidades de saúde estadual, entre junho e novembro de 1961, e
possibilitou o desvelamento das adversidades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem, em âmbito
estadual, lançando luz às questões até então negligenciadas pela administração pública. Os resultados
produzidos pela pesquisa repercutiram no cenário político do Estado na Guanabara e produziram
desdobramentos no que se refere à reorganização dos serviços de saúde. Por fim, a maior contribuição
do LNE, bem como das representações geradas a partir deste diagnóstico situacional, foi a visibilidade da
enfermagem e dos problemas vivenciados no cotidiano destes profissionais o que possibilitou um novo
olhar para questões até então negligenciadas. A repercussão deste trabalho criou um espaço para a
discussão de temas relevantes para a saúde e, principalmente para a enfermagem. Ao tornar público um
discurso em prol da melhoria da qualidade da assistência e das condições de trabalho da enfermagem, a
CSE lançou luz à profissão permitindo a sua valorização junto à sociedade, demais profissionais de
saúde e, principalmente para os próprios profissionais de enfermagem, que tiveram vez e voz por meio
do Levantamento.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem, Pesquisa em enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18336
LEMOS, Maithê de Carvalho e. Gerenciamento de Resíduos de um Hospital Público do Rio de
Janeiro: um estudo sobre o saber/fazer da enfermagem no Centro Cirúrgico e Central de Materiais.
2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cotidiano da Prática de Cuidar e Ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de
Ensinar
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: Os resíduos hospitalares, se descartados sem o devido tratamento ou ainda sem a observância
das leis existentes, podem constituir perigo à população, aos profissionais de saúde e aqueles que
participam do processo de manejo dos mesmos. Nos hospitais, esse tema cria enormes proporções
quando discutido sob o foco da saúde do trabalhador. Outros aspectos, não menos
importantes,
emergem neste contexto como: os acidentes no trabalho, doenças ocupacionais e
infecções
hospitalares. Este estudo aborda o gerenciamento de resíduos de um Hospital Público da cidade do Rio
de Janeiro, nos setores Centro Cirúrgico, Centro de Recuperação Anestésica e Central de Esterilização
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de Materiais. O estudo em questão foi realizado através de observação não participante e entrevistas. O
instrumento de coleta de dados utilizados na observação não participante foi extraído de uma tese, com
a devida autorização da autora, e os questionários para a realização das entrevistas foram elaborados
pela pesquisadora, buscando informações que pudessem complementar a observação. As entrevistas
foram realizadas com a equipe de enfermagem, equipe de limpeza e responsáveis e co-responsáveis
pela implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Instituição. A pesquisa teve como
objeto de investigação o descarte dos resíduos, no processo de gerenciamento de resíduos. Objetivouse descrever e mapear o processo de gerenciamento de resíduos, confrontando com as exigências
legais e discutir as implicações do descarte de resíduos como risco à saúde do
trabalhador de
enfermagem. Foi utilizada uma metodologia não convencional de análise avaliativa, com abordagem
descritiva e formulação de fluxograma analisador para análise do fluxo de resíduos desde a sua geração
até o descarte final no hospital. Os resíduos gerados no local de estudo foram: Grupo A – infectantes,
Grupo B – químicos, Grupo D – comuns. Verificou-se que nem todos os quesitos observados pela
pesquisadora estavam em consonância com a legislação vigente e ainda que as condutas adotadas
levam ao fluxo de
resíduos com falhas consideráveis a serem resolvidas, como o cruzamento de
materiais limpos e resíduos contaminados. Observou-se ainda, a deficiência de informações/orientações
dos sujeitos participantes da pesquisa em relação ao tema resíduos de serviços de saúde. Esta lacuna
de conhecimento foi percebida em todas as categorias profissionais, evidenciando o despreparo dos
profissionais com relação a questão dos resíduos, dificultando o descarte e propiciando a ineficiência e
atraso do alcance de metas do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Hospital.
Palavras-chave: Enfermagem, Gerenciamento de resíduos, Resíduos de serviços de saúde, Resíduos
sólidos, Saúde do trabalhador.

Abstract: Clinical waste, if disposed without proper treatment or even without compliance of existing
laws, may constitute a danger to the public, health professionals and those involved in the process of
handling them. In hospitals, this theme creates enormous proportions when
discussed from the
standpoint of worker health. Others aspects, not less important, emerge in this context as: accidents at
work, occupational diseases and hospital infections. This study addresses the management of waste in a
public hospital in the city of Rio de Janeiro, in the sectors Surgical Center, Recovery Center Anesthetic
and Central Sterilization Supplies. This study was conducted through non-participant observation and
interviews. The data collection instrument used in the non-participant observation was taken from a
thesis, with author`s
permission, and the questionnaires for the interviews were developed by the
researcher, seeking information that could complement the observation. Interviews were conducted with
nursing staff, cleaning staff and leaders and co-responsibles for implementing the Waste Management
Plan of the Institution. The research used for object of investigation, the disposal of waste in the waste
management process. This study aimed to describe and map the process
of waste management,
confronting them with legal requirements, and discuss the implications of waste disposal as a risk to
nursing worker`s health. An unconventional method of evaluation analysis was used with a descriptive
approach and formulation flowchart analyzer for analysis of the waste, stream from its generation to the
final disposal in the hospital. The waste originated in the local of the study were: Group A - infectious,
Group B - Chemical, Group D - common. It was verified that not all the points observed by the researcher
were in line with current legislation, and that the approaches adopted takes to the waste stream with
considerable failure to be resolved, such as the intersection of clean and contaminated waste materials.
There was also the lack of information / guidelines of the subjects participating in the research on the
topic of health care`s wastes. This knowledge`s gap was noted in all
professional`s categories,
highlighting the unprepared professionals regarding the issue of waste, making disposal and providing
the inefficiency and delay to reach the aim of the Waste Management Plan of the Hospital.
Key words: Nursing, Occupational Health, Waste Management, Waste Health Services, Solid Waste.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18337
GOMES, Monik Nowotny. Saberes e práticas culturais de mulheres em um acampamento cigano no
Brasil: contribuições para a etnoenfermagem. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher, do Adolescente e da Criança
Orientador: Silva, Leila Rangel da
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, método da etnoenfermagem tendo como
objeto de estudo os saberes e práticas culturais de mulheres sobre a saúde reprodutiva e o cuidado
materno em um acampamento cigano no Brasil. Os objetivos foram: 1. Conhecer os significados,
expressões, padrões e experiência de vida das mulheres ciganas durante o período reprodutivo e o
cuidado com o recém-nascido e a criança. 2. Discutir os saberes e as práticas culturais da mulher cigana
com relação ao cuidado nas fases do período reprodutivo e cuidado do recém-nascido e criança, e a
influência na saúde e na doença. O referencial teórico metodológico utilizado foi a Teoria do Cuidado
Cultural de Madeleine Leininger. O cenário da pesquisa foi um acampamento cigano situado no município
de Tanguá, localizado no Estado do Rio de Janeiro. As informantes-chave foram 6 mulheres ciganas e os
informantes gerais foram 3 ciganos, moradores do acampamento e 3 ciganos visitantes. O período de
coleta de dados foi de julho a setembro de 20012. Foram utilizados quatro capacitadores Leininger:
modelo estranho-amigo, observação-participação-reflexão (OPR), modelo de Sunrise e a entrevista
aberta para a produção dos dados. A análise dos depoimentos foi fundamentada na análise de dados da
etnoenfermagem, resultando em uma categoria: O cuidado popular e o cuidado profissional das crianças
e mulheres ciganas: modos de vida e transgeracionalidade. A categoria analítica foi desmembrada em
duas subcategorias: 1.1 – A transgeracionalidade do cuidado materno com as crianças ciganas.
Subcategoria 1.2 - A transgeracionalidade da saúde da mulher cigana na fase reprodutiva. O estudo
possibilitou o delineamento de um perfil e da compreensão dos saberes e práticas culturais relacionados
ao cuidado com a mulher e a criança cigana. Destaca-se que o desmame precoce, as manobras de
manejo com o coto umbilical e a tendência da inclinação a opção pelo parto cesáreo surge, como
propostas de uma interseção entre o cuidado popular e profissional do enfermeiro, permitindo a projeção
de futuras estratégias para a promoção do cuidado cultural e viabilização de novos estudos de
etnoenfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem transcultural, Etnoenfermagem, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18338
SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da. O Curso de Especialização em Visitadoras Sociais da
Assistência aos Psicopatas do Distrito Federal (1927-1942). 2012 . p. 114. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Educação) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Subjetividade, Cultura e História da Educação
Orientador: Bonato, Nailda Marinho da Costa
Resumo: O objeto deste estudo é a especialização de enfermeiras em visitadoras sociais na Escola
Profissional da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal entre 1927 e 1942. Os objetivos do estudo
foram Conhecer o Curso de Visitadoras Sociais da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras;
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Analisar a estrutura pedagógica do Curso de Visitadoras Sociais e Discutir a inserção da visitadora social
na Assistência aos Psicopatas do Distrito Federal. Trata-se de um estudo que adota a história social e
utiliza-se da análise documental. Foram estudados os dossiês das enfermeiras que concluíram o curso, a
legislação sobre as reformas da assistência psiquiátrica, da escola de enfermagem e do serviço público
federal no período em tela e as proclamações dos psiquiatras na Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal. Ao ongo de quinze anos, o curso formou 102 visitadoras. Com base nos conceitos de biopoder e
biopolítica, formulados por Michel Foucault, nos eixos de atuação do Estado, oriundos da medicina social
de Madel Luz, e na categoria de gênero. verificou-se que o curso, fortemente influenciado pelas correntes
científicas higienista e eugênica pretendeu ampliar o raio de ação social da psiquiatria tal como dispunha
de enfermeiras a saúde pública desde os primeiros anos da década de 1920. Foi possível também
analisar a inserção desfavorável da visitadora social – ou monitora de higiene mental no serviço público
federal. Em razão de uma nova reforma na Escola de Enfermagem o curso foi encerrado em 1942,
substituído pelo Curso de Especialização em Serviços Psiquiátricos para Enfermeiros Diplomados, tendo
contudo contribuído para a profissionalização da enfermagem brasileira na condição de primeiro curso de
especialização oferecido às enfermeiras no Brasil.
Palavras-chave: Assistência social, Educação, Psicopatia, Visitadoras.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18339
SILVEIRA, Paula Leal Dias. Uma página na história da enfermeira de saúde pública (1946-1950).
2012 . p. 63. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil
Orientador: Amorim, Wellington Mendonça de
Resumo: Este estudo tem como objeto as representações da enfermagem na Página da Enfermeira no
Boletim do S.E.S.P., órgão de divulgação das ações do Serviço Especial de Saúde Pública, no período
de 1946 a 1950. Esta delimitação temporal foi definida pois foram os anos de início e termíno da seção
Página da Enfermeira publicadas no Boletim. Para operacionalizar o estudo foram traçados os seguintes
objetivos: caracterizar o Boletim do S.E.S.P., nos seus aspectos estéticos, como órgão de divulgação das
iniciativas deste serviço, e nele a seção “Página da Enfermeira” e discutir as representações contidas nos
textos publicados como “Página da Enfermeira” no Boletim do S.E.S.P. no período de 1946 a 1950. Tratase de um estudo histórico embasado na perspectiva da História Cultural do historiador francês Roger
Chartier operacionalizado pela observação documental. Através dessa perspectiva buscou-se trazer os
fatos e discussões sobre as representações contidas nesta página. Foram discutidas as atividades da
enfermagem do SESP e como este serviço influenciou no desenvolvimento da enfermagem brasileira.
Palavras-chave: Enfermagem em saúde pública, História da enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18340
SILVA, Antonio Welhington da. Avaliação do programa de atenção à saúde do trabalhador: uma
abordagem da atenção primária. 2012 . p. 53. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da
Saúde) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Odontologia
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Linha de Pesquisa: Distribuição e fatores determinantes dos agravos à saúde nas populações humanas
Orientador: Oliveira, Angelo Giuseppe Roncalli da Costa
Resumo: A industrialização acelerada, vinda com a revolução industrial, provocou mudanças profundas
no mundo do trabalho. Essas mudanças levaram para o meio das famílias os riscos do ambiente do
trabalho, em um processo de domicilização do risco. Na busca de atender de forma integral a saúde dos
trabalhadores o Brasil integra a Atenção à Saúde dos Trabalhadores à Atenção Básica, tendo a
Estratégia de Saúde da Família como porta de entrada deste sistema. O estudo busca avaliar se as
ações de atenção à saúde do trabalhador têm sido desenvolvidas na atenção básica, via Estratégia
Saúde da Família. Trata-se de um estudo quantitativo, com uma abordagem metodológica avaliativa,
privilegiando a avaliação normativa. Como público alvo, estão os profissionais da Equipe de Estratégia de
Saúde da Família, nos municípios de Paus dos Ferros, Caicó, Mossoró e Natal, no estado do Rio Grande
do Norte. A amostra é composta de 405 Profissionais (Médicos, Enfermeiros, Auxiliar/Técnico de
Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde) em 87 Unidades de Saúde da Família dos 4 municípios.
O instrumento de coleta utilizado é constituído de uma Lista de Verificação, a partir do Caderno de
Atenção Básica nº 5 – Saúde da Família – Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde. Analisaram-se
os dados a partir de uma descrição das variáveis na forma de frequência percentual. Observou-se que os
profissionais da Saúde da Família conhecem o programa de atenção à saúde do trabalhador, no entanto
não conhecem o Caderno de Atenção Básica nº 5, que é um instrumento de orientação. Em
consequência da não apropriação dos profissionais da ESF com a saúde do trabalhador estas ações não
são realizadas, principalmente as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Educação em Saúde
do Trabalhador.
Palavras-chave: Atenção básica, Avaliação, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18341
MARTINS, Claudia Cristiane Filgueira. No caleidoscópio o estresse da equipe de enfermagem da UTI
do HUOL. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Santo, Viviane Euzébia Pereira
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar o estresse na equipe de enfermagem da terapia
intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. A população analisada foi constituída por trinta e oito
(38) profissionais de enfermagem, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam na UTI do
referido hospital. Os dados foram coletados no período de setembro a novembro de 2011 em duas
etapas distintas. A primeira, a aplicação do inventário de sinais e sintomas do estresse de Lipp (ISSL),
permitiu a mensuração da fase do estresse em que cada membro da equipe se encontrava. Após isso, os
dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel 2010 e analisados conforme as diretrizes do
inventário propostas por Lipp, 2000. Seguido essa análise, foi possível realizar a segunda etapa da
pesquisa, sendo esta constituída por uma entrevista semiestruturada destinada àqueles trabalhadores
que se encontravam na segunda fase do estresse, a de resistência. A análise das entrevistas foi baseada
na proposta de análise do conteúdo de Bardin2004, a qual permite a criação de categorias a partir do
agrupamento de ideias presentes nas falas dos entrevistados. Como resultado, obteve-se que a
população estudada é de maioria feminina (78,9%), na faixa etária entre 30 e 39 anos (50%),casadas
(52,3%) e com duplo vínculo empregatício (65,7%). A fase de maior predominância, segundo o inventário
de Lipp, foi a de resistência ao estresse, presente em 44,7% da equipe e tendo com sintoma físico de
maior predominância a sensação de desgaste físico constante, percebido em 16,8% dos participantes, e
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o psicológico, a irritabilidade excessiva e a sensibilidade emotiva de escores iguais a 26,3%. Quanto aos
dados qualitativos, foi possível delinear três categorias e quatro subcategorias, sendo as seguintes
categorias: a organização do cuidado na terapia intensiva; o excesso de trabalho dos profissionais de
enfermagem e o relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem na UTI. E como subcategorias: a
organização do trabalho como fonte de pressões e cobranças; o trabalho noturno e suas consequências
para a saúde desses profissionais; o corpo traduzindo os sinais e sintomas do estresse; e a comunicação
deficitária entre os membros dessa equipe de trabalho. Assim, a concretização desse estudo permitiu
visualizar o fenômeno do estresse na equipe de enfermagem do HUOL como um caleidoscópio de
reflexões, sensações e experiências percebidas por esses profissionais em diferentes áreas de sua vida.
Constatou-se, ainda, que o fortalecimento da temática estresse dos profissionais de enfermagem precisa
ser instrumentalizada e estimulada em diversos espaços de discussão da enfermagem para que esses
trabalhadores sejam incitados a cuidar melhor de si para, assim, cuidar da saúde do outro.
Palavras-chave: Enfermagem, Estresse, Unidades de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-10-10T001352Z4601/Publico/ClaudiaCFM_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18342
FERNANDES, Fernanda de Medeiros. Atenção à saúde da pessoa idosa na Estratégia Saúde da
Família no município de Santo Antônio/RN: um estudo de caso. 2012 . p. 100. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Menezes, Rejane Maria Paiva de
Resumo: Segundo as estimativas demográficas, até o ano de 2025 o Brasil será o sexto país do mundo
em número de idosos. Por essa razão, é função das políticas públicas contribuir para que as pessoas
alcancem idades avançadas com melhor saúde. O atual modelo assistencial de vigilância à saúde
através da Estratégia Saúde da Família (ESF) configura-se como a porta de entrada no atendimento da
pessoa idosa no Sistema Único de Saúde (SUS), como também num espaço de desenvolvimento de
práticas de promoção a saúde, prevenção e controle das doenças crônicas não degenerativas, a fim de
evitar ou prevenir a instalação de incapacidades nessa população e melhorar sua qualidade de vida.
Objetivou-se neste estudo analisar a atenção à saúde da pessoa idosa prestada pelos profissionais da
ESF com vistas ao alcance de um atendimento integral. O estudo é descritivo do tipo estudo de caso com
abordagem quantitativa, realizado no município de Santo Antônio/RN. A população incluiu todos os
profissionais de saúde integrantes da ESF do município que aceitaram participar da pesquisa, totalizando
80 profissionais. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado com questões abertas
e fechadas sobre informações sócio demográficas, de formação profissional e as ações desenvolvidas
pelos profissionais no atendimento a pessoa idosa na atenção básica de saúde. Os resultados foram
analisados a partir de um banco de dados tabulados em planilha Excel, discutidos de acordo com a
estatística descritiva simples, apresentados em tabelas, gráficos e quadros através de frequências,
mediana e valores de tendência central. Obteve-se predomínio de profissionais de nível médio, do sexo
feminino, com idade entre 30 a 34 anos, com formação profissional concluída nos últimos 10 anos, sem
pós- graduação na área de geriatria ou gerontologia e maioria sem capacitação em gerontologia. Os
familiares e cuidadores, considerados membros da tríade do cuidado ao idoso, na atenção primária de
saúde, são os componentes da rede social de apoio mais identificados pelos profissionais (66,3%). O
acesso da pessoa idosa à Unidade Básica de Saúde da Família foi considerado por 83,8% dos
profissionais como o fator que mais interfere nas ações de saúde junto ao idoso.Quanto à inserção da
família no cuidado, 98,8% dos profissionais consideram a família como um dos objetivos da assistência,
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porém 82,5% auxiliam a família a conhecer sua função e participar do cuidado junto ao idoso, embora se
observe que, nenhum profissional faz uso de instrumentos de avaliação da funcionalidade da família.
Quanto às ações realizadas junto ao idoso, 91,25% realizam visita domiciliar ao idoso; 88,75% realizam o
acolhimento; 77,5% conhecem os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos dos idosos, suas
famílias e da comunidade; 51,25% complementam as ações através da intersetorialidade; 50% participam
de grupos de vivência de idosos; 33,75% mantem a caderneta de saúde da pessoa idosa atualizados;
11,25% dos profissionais realizam o Planejamento Terapêutico Singular (PTS) e poucos realizam ações
de promoção à saúde de acordo com o PTS. Identifica-se um déficit em algumas categorias profissionais
na identificação de idosos frágeis e o acompanhamento dos mesmos em domicílio. Conclui-se, que a
atenção à saúde da pessoa idosa desenvolvida pelos profissionais da ESF no contexto desse estudo,
diverge entre as categorias profissionais; verificam-se fragilidades quanto à promoção do envelhecimento
ativo e saudável e no estabelecimento de uma atenção integral e integrada a pessoa idosa. Recomendase a adoção de atividades de educação permanente por parte da Gestão Municipal, a priori para os
profissionais da ESF na perspectiva das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa
Idosa e posteriormente para os demais profissionais que integram a rede de atenção a saúde da pessoa
idosa em todos os níveis de atenção no município para a elaboração de estratégias e práticas que
promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, impactando resultados efetivos
e concretos em termos de produção de saúde na realidade brasileira.
Palavras-chave: Enfermagem, Programa de saúde da família, Saúde do idoso.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2013-02-06T231356Z4773/Publico/FernandaMF_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18343
MELO, Gabriela de Sousa Martins. Construção e validação de instrumentos para avaliação do
conhecimento e habilidade acerca da higienização simples das mãos. 2012 . p. 114. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Torres, Gilson de Vasconcelos
Resumo: Objetivo: apresentar a construção e validação de instrumentos para avaliação do conhecimento
e habilidade acerca da higienização simples das mãos. Métodos: estudo, transversal, quantitativo
desenvolvido com 18 enfermeiros docentes que foram juízes da pesquisa. Desenvolvida em duas etapas:
levantamento de literatura especializada para construção do check list da técnica e o questionário do
conhecimento e identificação, seleção e submissão dos instrumentos para avaliação dos juízes.
Realizada a validação de conteúdo com aplicação do Índice Kappa (K) para verificação do nível de
concordância e nível de consistência uti-lizando como ponto de corte o índice > 0,8. O obteve parecer
favorável da Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN (CAAE nº 0002.0.294.000-10). Resultados: todos os
indicadores foram aprovados, apenas o item enxágua as mãos retirando os resíduos e evita contato
direto das mãos ensaboadas com a torneira (técnica) e a alternativa que corresponde ao termo
higienização das mãos (conhecimento) obtiveram nível de concordância de 0,7 cada, sendo modificados
de acordo com as sugestões. Através da análise das informações fornecidas pelos juízes, verificou-se
sugestões em 7 itens da técnica e 9 do conhecimento. Os comentários e sugestões foram acatados e
permaneceram 14 itens de verificação da técnica da higienização das mãos e 12 da avaliação do
conhecimento. Conclusão: os instrumentos elaborados podem ser considerados satisfatórios, adequados
e úteis na mensuração da habilidade técnica e do conhecimento sobre a higienização simples das mãos.
Demonstrando a importância de se realizar validação prévia de instrumentos de avaliação.
Palavras-chave: Enfermagem, Estudo de validação, Lavagem de mãos.
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Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2013-05-03T190028Z5181/Publico/GabrielaSMM_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18344
BRANDÃO, Isabel Cristina Araújo. A atuação do enfermeiro na estratégia de atenção integrada às
doenças prevalentes na infância. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na vigilância à saúde
Orientador: Monteiro, Akemi Iwata
Resumo: A estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância, desenvolvida pela
Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância foi criada em 1994 e
primeiramente introduzida nos países africanos e asiáticos. Em 1996 o Ministério da Saúde deu inicio a
sua implantação no Brasil, priorizando as regiões Norte e Nordeste, onde estão localizados os maiores
índices de mortalidade infantil do país. A principal meta da AIDPI é promover uma rápida e significativa
redução da mortalidade na infância em decorrência de causas evitáveis, particularmente as doenças
prevalentes na infância. A referida estratégia foi criada para ser desenvolvida por profissionais médicos e
enfermeiros devidamente treinados. Considerando que o grupo materno infantil responde por parcela
significativa da procura nos serviços de saúde, em sua maioria crianças menores de cinco, e sendo o
enfermeiro o profissional de saúde que vem assumindo grande parcela da atenção prestada a esse
público, convém tecer a seguinte questão de pesquisa: Como vem se dando a atuação dos enfermeiros
na operacionalização da Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI)?
Nesse sentido a presente pesquisa se propôs a: Analisar a atuação do enfermeiro na estratégia de
Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância no município de Natal, Rio Grande do Norte, e
mais especificamente: Descrever as ações que as enfermeiras prioriza no seu atendimento a criança na
USF; Averiguar o entendimento das enfermeiras acerca da AIDPI; e Identificar os fatores que influenciam
a atuação das enfermeiras em AIDPI. Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem descritiva. A
pesquisa empírica foi desenvolvida no município de Natal no período de março a maio de 2012. O
universo foi constituído por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família e a amostra conta com 16
sujeitos. Para a realização dessa pesquisa o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em concordância com a Resolução Nº.
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo Parecer nº 187/2012. Os dados foram obtidos através
de um questionário, para levantamento do perfil de formação das enfermeiras e de uma entrevista guiada
por roteiro semi-estruturado.Os dados foram tratados à luz da análise categorial temática de Bardin e
analisados através da estruturante do SUS particularmente, aquelas voltadas para atenção à saúde da
criança; da literatura existente relacionada a temática AIDPI, bem como das discussões acerca dos
modelos assistenciais. Os resultados permitiram identificar como temática central estudo ‘O enfermeiro
no contexto da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância’,a qual resultou no surgimento de
duas categoria de análises: ‘Atuação do enfermeiro na atenção à criança’ e ‘Posição do enfermeiro em
relação ao AIDPI’, seguidas de suas respectivas subcategorias. Observa-se que as enfermeiras
consideram a AIDPI util, eficaz e importante para acompanhar crianças doentes dentro da lógica
curativista, entretanto desconsideram o carater de promoção da saúde e prevenção de doenças da
mesma. Constatou-se que as enfermeiras ainda realizam o atendimento das crinaças dentro do modelo
biomédico e que essas mesmas profissionais são submetidas a condições de trabalho precarizadas e
insalubres em virtude da falta de recursos humanos e materiais. Verificou-se que as profissionais não
seguem os protocolos da estratégia em virtude de entraves relacionados a prescrição de medicamentos
pelo enfermeiro, o ato médico, a falta de incentivo, capacitação e fiscalização por parte da gestão
municipal de saúde e do Conselho Regional de Enfermagem. Por fim, foi possivel verificar que o
comportamento das mães mediante a situação de saúde de seus filhos tem mudado, uma vez que elas
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estão mais preocupadas e engajadas em acompanharem o crescimento e desenvolvimento saudáveis de
suas crianças, dentro da lógica do modelo promocional de saúde.
Palavras-chave: AIDPI, Enfermagem, Saúde da criança.

Nº de Classificação: 18345
LIMA, Izabella Bezerra de. Representações sociais da hanseníase: em foco o estigma no contexto da
saúde mental. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na saúde mental e coletiva
Orientador: SImpson, Clélia Albino
Resumo: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, que tem
preferência pelos nervos periféricos. Por isso, possui um grande potencial para provocar incapacidades
físicas que podem, inclusive, evoluir para deformidades. A hanseníase também é conhecida como “lepra”,
termo carregado de uma concepção que caracterizava a doença como deformante e incurável, ligada ao
estigma e ao preconceito. Nesse contexto, este estudo objetiva apreender as representações sociais da
hanseníase que interferem modificando as relações interpessoais do portador da hanseníase no que diz
respeito ao estigma e preconceito. E como objetivos específicos: descrever as mudanças ocorridas nas
atividades da vida diária do portador e família, aplicar a escala SALSA (Screening of Activity Limitation
and Safety Awareness) para identificar significados; identificar o grau de participação do doente de
hanseníase junto ao grupo de pertença. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, exploratóriodescritivo, tendo a Teoria da Representação Social como referencial metodológico. O número de sujeitos
da pesquisa foi de 22, que se encontravam em tratamento com poliquimioterapia, atendidos no
ambulatório de doenças infectocontagiosas do Hospital Giselda Trigueiro, localizado na cidade de NatalRN. Os usuários foram de ambos os sexos, entre 16 a 79 anos de idade, com diagnóstico de hanseníase
paucibacilar ou multibacilar, e que aceitaram participar espontaneamente do estudo. Projeto aprovado
pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes, protocolo nº 147/08, em 04 de julho de
2008, teve como instrumento de coleta de dados, um roteiro para a identificação do colaborador, a escala
SALSA e a escala de Participação e uma entrevista semi-estruturada, gravada individualmente, por meio
de dispositivo eletrônico, em ambiente apropriado e que não teve interferência de terceiros. A análise dos
resultados obtidos a partir do questionário de Identificação, da Escala SALSA e da Escala de Participação
ocorreu através da construção de tabelas e gráficos, com a utilização do Microsoft Excel Start 2010. O
material gravado, transcrito e preparado, foi submetido à Análise lexical do Software Analyse Lexical par
contexte d’um Ensemble de Segments de Texte (Alceste) e posteriormente á Análise de Conteúdo de
Bardin.Os sujeitos da pesquisa eram em sua maioria formados por homens (14), com idade inferior a 60
anos (91%), com ensino Fundamental Incompleto (41%), em união estável ou casado (68%), e com
diagnóstico de hanseníase dimorfa (41%) e tuberculoide (32%). Aplicação das escalas SALSA e de
Participação mostraram baixa influencia do diagnóstico de hanseníase na vida diária dos sujeitos, assim
como nas suas relações de participação na sociedade. No entanto, na análise das entrevistas, foi
observado a construção de duas categorias, a primeira referente a aceitação da doenças como processo
de adoecimento comum a vida humana e a segunda, como processo de adoecimento permeado por
sentimento negativos, no qual o doente sente a necessidade de negar para a sociedade e muitas vezes
para si, que está com hanseníase. A partir da população observada, chegou-se a identificar que a
Representação Social da Hanseníase está em processo de transição, no qual, as ações de educação em
saúde tem surtido efeito positivo no combate ao estigma e preconceito, mas ainda os usuários tem
vivenciado esse processo de adoecimento com grande medo do preconceito, e se vê obrigado a negar a
existência da doença e do tratamento.
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Palavras-chave: Enfermagem, Estigma, Hanseníase, Preconceito, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18346
GALVÃO, Mayana Camila Barbosa. Vivência de mulheres em situação de cárcere penitenciário
durante o período gestacional. 2012 . p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na vigilância à saúde
Orientador: Davim, Rejane Marie Barbosa
Resumo: O aumento gradativo da violência na sociedade brasileira vem resultando no crescimento da
população carcerária ao longo dos últimos anos, bem como a proporção de mulheres em relação aos
homens. A participação da mulher no crime e o papel que esta assume no seio familiar fazem com que
este fenômeno represente crescente problema social. Na maioria, as detentas são jovens, em idade
reprodutiva, tornando a gravidez uma situação recorrente no período em que estão cumprindo pena. Os
estudos que tratam a criminalidade feminina são escassos e pouco esclarecedores quanto sua real
dimensão, especialmente se direcionados as mulheres que vivenciaram a gestação nesse ambiente.
Diante destas considerações, esta pesquisa teve como objetivos: identificar as características
sociodemográficas e obstétricas de mulheres em situação de cárcere penitenciário que vivenciaram a
gestação no Complexo Penal Dr. João Chaves na cidade de Natal no Estado do Rio Grande do Norte e
descrever a vivência dessas mulheres durante o período gestacional. Trata-se de uma pesquisa
descritiva de natureza qualitativa. Os dados foram obtidos por meio de entrevista estruturada junto a nove
mulheres durante os meses de agosto e setembro de 2011 que atenderam aos critérios de inclusão
estabelecidos previamente e organizados conforme os preceitos de análise temática segundo Bardin.
Desse processo de codificação e categorização emergiu uma temática central: vivência da mulher
grávida dentro de um presídio, originando três categorias: sentimentos que permeiam a mulher grávida
presa; assistência a saúde a gestante encarcerada e as relações interpessoais da gestante dentro do
presídio. Os dados foram analisados de acordo com a literatura disponível e o estudo revelou que as
mulheres ao vivenciarem a gravidez dentro do presídio estão mais propícias a experimentarem
sentimentos negativos devido a falta de estrutura do sistema para atender suas necessidades,
distanciamento das relações familiares e convivência com pessoas estranhas. A assistência à saúde
destinada a essas mulheres é deficitária e em muitas vezes não ocorre, colocando em risco a vida do
bebê e da própria mãe, sendo esta uma realidade preocupante na saúde pública brasileira. No que diz
respeito às relações interpessoais, estas foram marcadas pelo distanciamento dos familiares,
principalmente devido ao fator socioeconômico, sendo uma dificuldade para o enfrentamento da gestação
no presídio e registro de abuso de poder por parte de profissionais que trabalham na instituição. Por fim,
espera-se que o estudo possa dar visibilidade ao tema pouco discutido na literatura e contribuir para a
construção de políticas públicas específicas para tal realidade, como forma de minimizar os efeitos do
encarceramento durante o período gestacional.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestação, Prisões, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-12-17T061646Z4681/Publico/MayanaCBG_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18347
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PEREIRA, Renata de Lima Pessoa. O estudo da morte na formação do enfermeiro: percepção de
estudantes. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e trabalho em enfermagem e saúde
Orientador: Germano, Raimunda Medeiros
Resumo: O presente estudo tem como objetivo compreender a percepção de estudantes de enfermagem
acerca do estudo da morte no processo de formação acadêmica, desvelando sentimentos e significados
gerados ao estudar essa temática. Para sua realização, o projeto foi aprovado pelo comitê de ética da
UFRN, conforme Parecer nº 234/2012. Utiliza uma abordagem qualitativa, com enfoque fenomenológico,
apoiando-se nas ideias do filósofo alemão Martin Heidegger. Foram entrevistados dez estudantes que
responderam às seguintes questões norteadoras: em que momento de sua formação a temática morte e
morrer é estudada? A que sentimentos esse tema remete? Qual o significado de estudar esse tema na
formação do enfermeiro? A análise das falas mostra que a temática morte e morrer é abordada de
maneira muito pontual em disciplinas diferentes, inexistindo um diálogo entre elas. Revelam o medo e
angústia como sentimentos presentes ao estudar o tema; reconhecem o estudo desta temática como um
momento importante de reflexão para compreender que a morte não é um fracasso da ação de cuidar,
sendo uma oportunidade para entendê-la como fenômeno natural. Nessa perspectiva, podemos concluir
que o discente precisa ser conduzido em seu processo de formação não o separando do seu existir no
mundo-com-os-outros, mas interligando seus conceitos, entendendo seus sentimentos enquanto ser, e,
dessa forma, respeitar e cuidar do homem como um ser-para-a-morte. Portanto, o grande desafio para a
educação em enfermagem é criar espaços de discussão acerca da morte, entre professores e
estudantes, particularmente, nas disciplinas que abordam o tema.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Estudantes, Morte.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18348
MESQUITA, Simone Karine da Costa. Abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros:
compreensão de docentes de enfermagem. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na Saúde mental e coletiva
Orientador: Meneses, Rejane Millions Viana de
Resumo: No mundo hodierno são notórias as mudanças nos aspectos social, ético, econômico e político
na sociedade, as quais atingem de modo incisivo, o ensino superior, exigindo uma série de modificações
e uma nova visão na formação de enfermeiros, a fim de atender as demandas do Sistema Único de
Saúde. Diante disso, as instituições formadoras e os docentes são convidados a enfrentar os novos
desafios e refletir sobre suas práticas, a fim de favorecer uma maior flexibilidade e capacidade de
articulação, utilizando abordagens pedagógicas e metodologias inovadoras, para fazer frente às
exigências de uma sociedade globalizada. O presente estudo tem como objetivo analisar a perspectiva
do docente no que concernem as abordagens pedagógicas utilizadas na formação de enfermeiros e
identificar as abordagens pedagógicas empregadas por docentes na formação de enfermeiros. Trata-se
de uma pesquisa de campo do tipo exploratória, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ? UFRN, sediada na
cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A população foi composta por cinquenta e três
docentes. Desta população, foi selecionada uma amostra de vinte docentes que atuam na referida
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Instituição. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro de 2011, através da técnica de
entrevista semi-estruturada e da utilização de um questionário. Os dados obtidos serão analisados
individualmente, em dois momentos: No primeiro momento, a análise quantitativa referente aos dados
obtidos por meio da técnica de entrevista, os quais foram submetidos aos procedimentos metodológicos
da análise de conteúdo proposta por Bardin. No segundo momento, análise quantitativa dos dados
quantitativos coletados resultantes dos questionários aplicados aos docentes e dos dados de
identificação dos participantes, os quais foram transferidos para uma planilha eletrônica do Microsoft
Excel XP, com tabulação e organização em tabelas dos dados, contendo suas frequências relativas e
absolutas. Vale salientar, que foram respeitados os aspectos presentes na Resolução CNS 196/96, a
qual refere os aspectos éticos e legais da pesquisa envolvendo seres humanos. Os resultados mostram
que 90% dos docentes participantes da pesquisa apresentam uma compreensão adequada das
abordagens pedagógicas não críticas, apenas 10% tinham um entendimento inadequado. Com relação
às pedagogias críticas, 80% dos participantes da pesquisa referiram uma compreensão adequada.
Porém, 70% dos docentes, apesar de terem uma compreensão adequada, relataram dificuldades durante
a tentativa de implementação destas pedagogias.A maioria dos docentes, como representabilidade de
80%, consideram as pedagogias não críticas relevantes na formação do enfermeiro, como também as
pedagogias críticas, sendo representada por 95% dos docentes. Com relação às características dos
participantes da pesquisa, 20% eram representantes do sexo masculino; com grau de titulação de 55%
com doutorado; referente ao tempo de serviço houve uma maior representatividade entre 15 a 45 anos,
com 45%. Contudo, com vista a identificar as abordagens pedagógicas que norteiam suas práticas
docentes na formação de enfermeiros da UFRN, revelou que tanto as pedagogias críticas, quanto e as
pedagogias não críticas estão presentes na prática de docentes da graduação em enfermagem. Isso
reflete um momento de transição, visto que a presença das novas formas de ensinar já faz parte deste
contexto educativo. Por fim, cabe ressaltar, a importância compreender sobre modelos educacionais que
valorizam os aspectos científicos, éticos, pessoais no processo educativo. A pesquisa tem a pretensão de
proporcionar aos docentes a contribuição de novas possibilidades de ação no sentido de refletir sobre o
contexto de atuação, com competências pedagógicas necessárias para conduzir o processo de ensino,
em consonância com o novo paradigma pedagógico do ensino superior.
Palavras-chave: Abordagens pedagógicas, Ensino, Formação de enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-09-19T225522Z4451/Publico/SimoneKCM_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18349
ELIAS, Tatiana Maria Nobrega. Carga de trabalho de enfermagem e infecções relacionadas à
assistência à saúde em unidade de terapia intensiva. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Enders, Bertha Cruz
Resumo: Nas últimas décadas, a busca pela qualidade assistencial vem sendo amplamente discutida
pelas instituições e profissionais de saúde. Nesse contexto, compete ao enfermeiro a coordenação do
processo de provimento de pessoal de enfermagem, refletindo o compromisso com a qualidade da
assistência . Nesse processo, considera-se o aparecimento das Infecções Relacionadas à assistência à
saúde e suas possíveis associações com a carga de trabalho em enfermagem como um valioso indicador
da qualidade da assistência. Assim, a realização desta pesquisa contribui com os estudos realizados para
caracterizar a demanda de trabalho de enfermagem que favoreça uma prática assistencial segura. Este
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estudo objetivou identificar a associação da carga de trabalho de enfermagem com o número de casos de
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, Infecção do trato urinário e Infecção de cateter Venoso
Central na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa,
descritiva, transversal e prospectiva, realizada no Hospital Unimed, em Natal-RN. A população foi
constituída por todos os pacientes submetidos a tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva do
Hospital por um período de 90 dias consecutivos em 2011. A amostra por conveniência foi
compostapelos pacientes admitidos nas UTIs no período da coleta de dados, totalizando amostra de 286
pacientes. Para realização da análise dos dados, foram utilizado os softwares: Statistica 6.0, SPPS
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 17.0 (2004) e Excel 2007. Na análise descritiva,
utilizaram-se Medidas de Tendência Central e Medidas de Dispersão ou Variabilidade e a utilização de
testes não paramétricos. Dos 286 pacientes, 88 eram da UTI II e 198 da UTI II. Predominou o gênero
masculino na UTI I (51,1%) e o feminino na UTI II (57,6%), Os pacientes da UTI I encontravam-se na
faixa etária entre 61 a 80 anos (39,8%) seguido de maior do que 80 anos (39,8%). Já na UTI II, a maioria
dos pacientes encontrava-se com idade entre 61 a 80 anos (38,9%) e, em seguida, os entre 41 a 60 anos
(24,2%). Em relação à classe do TISS de admissão predominou a classe II nas duas UTIs (59,1%),
seguido da classe III também nas duas unidades (34,6%). A maioria dos pacientes (70,6%) sai das UTIs
pertencendo à classe II do TISS. Na UTI I, o número médio de formulários do TISS 28 foi de 6, já na UTI
II esse valor cai para 3,2 formulários preenchidos.A média geral do TISS foi de 19,9 pontos nos pacientes
da UTI I e de 17 pontos na UTI II.Sobre a média de horas necessárias para prestar a assistência de
enfermagem adequada aos pacientes da UTI I, verificou-se que é de 10,7 horas; e na UTI II de 9,2 horas.
Constatou-se que as horas disponibilizadas pela equipe de enfermagem foram maiores na UTI II, com
valor médio de 19 horas disponíveis pela enfermagem desse setor. Na UTI I, que apresentou superior
necessidade de carga horária disponibilizada, verificou-se que o valor médio foi de 12,7 horas
disponíveis. Verificou-se que apenas 2,4% dos pacientes dessas unidades apresentaram Pneumonia
Associada à Ventilação; 1,0% foram com infecção de cateter venoso central e de 1,4% dos pacientes
apresentaram infecção do trato urinário. A infecção associada à assistência a saúde ocorre, em média,
no décimo dia de internação. Na UTI II, esse valor médio se estende até o décimo segundo dia com um
excesso de 2,7 horas de assistência de enfermagem, enquanto que na UTI I o valor decai para o nono
dia de internação com uma deficiência de 12 horas de assistência. Conclui-se que os pacientes, em
geral, apresentaram uma classificação de necessidade de cuidado semi intensivo e tem sido atendidos
em sua necessidade de carga horária. Quanto a sua associação com as Infecções Relacionadas á
assistência a Saúde essa análise não foi possível de ser realizada em virtude do pequeno número de
notificações neste período. Sugere-se outros estudos mais aprofundados quantos aos fatores
relacionados às infecções me um período maior de análise.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18350
ACOSTA, Aline Marques. Usuários frequentes de um serviço de urgência: perfil e motivos de busca
por atendimento. 2012 . p. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lima, Maria Alice Dias da Silva
Resumo: O estudo teve como objetivo geral analisar a utilização frequente por usuários adultos do
serviço de urgência de um hospital universitário. Trata-se de uma pesquisa de métodos mistos do tipo
explanatório sequencial. Foi realizada uma etapa de caráter quantitativo para descrever as características
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demográficas e clínicas dos usuários frequentes do serviço de urgência e identificar as características da
utilização de serviço de urgência por usuários frequentes. A seguir, foi realizada uma etapa qualitativa,
com o propósito de explorar os motivos da utilização frequente do serviço de urgência. Os dados
quantitativos foram coletados por meio de registros dos prontuários eletrônicos dos pacientes, a partir de
uma amostra de 385 usuários frequentes do Serviço de Emergência de um hospital universitário da
região sul do Brasil. Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas por
telefone com 18 usuários frequentes, selecionados por uma amostra intencional. Os dados da etapa
quantitativa foram analisados no Programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), pela
utilização de técnicas de estatística descritiva e inferencial, com nível de significância de 5% (p<0,05).
Para o tratamento dos resultados qualitativos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática, com
a utilização do software Atlasti.6. Os resultados evidenciam que os usuários frequentes são responsáveis
por cerca de 24% do total de atendimentos realizados no serviço de urgência. O número de reincidências
no serviço variou de 4 a 58 vezes, tendo uma média de 6,59 vezes. A maioria da demanda desses
indivíduos no serviço ocorreu em dias úteis (81,3%) e no turno da manhã (58,4%). Os usuários
frequentes são um grupo com características heterogêneas, mas com fatores que os tornam mais
vulneráveis, como a idade avançada, a baixa escolaridade e a alta prevalência de condições crônicas.
Apesar de existir um grupo de pessoas que têm problemas de saúde de caráter não urgente e que
permaneceram menos de uma hora no serviço, de forma geral usuários frequentes são classificados com
níveis de risco mais elevados, permanecem mais tempo no serviço e têm alta taxa de mortalidade e de
internação hospitalar. A busca da unidade de urgência pelos usuários frequentes foi decorrente
principalmente de exacerbação ou complicação de condições crônicas e, em menor escala, de agravos
agudos recorrentes ou de tratamento prolongado. Para eles, o seu estado de saúde era uma situação de
urgência e exigia atendimento imediato. Foram identificados quatro aspectos relacionados à organização
da atenção à saúde que configuram a busca repetida por atendimento no setor de urgência: a facilidade
de acesso, a capacidade de resolutividade, o vínculo e os retornos agendados para o serviço. A maioria
dos indivíduos utilizava também outros serviços de saúde, como a atenção primária e o ambulatório do
hospital. Os resultados evidenciaram o perfil dos usuários frequentes e indicaram lacunas no sistema de
saúde, contribuindo para melhor compreensão acerca da busca repetida por atendimento nos serviços de
urgência. Concluiu-se que usuários frequentes do serviço de urgência têm pior estado de saúde,
necessitando de cuidados em toda rede assistencial.
Palavras-chave: Enfermagem em emergência, Necessidades e demandas de serviços de saúde,
Serviços hospitalares.

Abstract: The present study aimed to analyze the frequent use of the emergency service of a university
hospital by adult users. A sequential explanatory design was adopted in this mixed method research. A
quantitative stage was performed to describe the demographic and clinical characteristics of frequent
users of emergency services and to identify the characteristics of emergency service use by these users.
A qualitative stage was subsequently performed, aiming to explore the reasons for frequent emergency
service use. Quantitative data were collected from patients’ online medical records in a sample comprised
of 385 frequent users of the emergency service of a university hospital in Southern Brazil. Qualitative data
were obtained from semi-structure interviews conducted by telephone with 18 frequent users, selected by
intentional sample. Data from the qualitative stage were analyzed with the Statistical Package for the
Social Sciences software (SPSS), as it uses descriptive and inferential statistical techniques with a 5%
significance level (p<0.05). Thematic content analysis was used to treat the qualitative results, using the
Atlasti.6 software. The results show that frequent users were responsible for approximately 24% of all
emergency service visits. The number of service recurrences varied from four to 58 times and the mean
was 6.59 times. Most of the demand for this service occurred on weekdays (81.3%) and in the morning
shift (58.4%). Frequent users comprise a group with heterogeneous characteristics, although with factors
that caused them to be vulnerable, such as advanced age, low level of education and high prevalence of
chronic conditions. Despite the existence of a group of individuals with health problems considered not to
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be urgent who remained in the service for less than an hour, frequent users were usually categorized into
higher risk levels, remained in the service for longer periods and had high mortality and hospitalization
rates. The search for emergency services by frequent users mainly resulted from the exacerbation or
complication of chronic conditions and, to a lesser degree, from recurrent acute health problems or those
with a long period of treatment. According to these users, their health status was an urgent matter and
required immediate treatment. This study identified four aspects associated with the health care
organization, which represent the continuous search for emergency care: easy access to this service,
higher resolvability, the connection between patients and service and the followup visits booked for this
service. The majority of individuals also used other health services, such as primary care units and the
hospital’s outpatient clinic. The results revealed the profile of frequent users and indicated gaps in the
health system, thus contributing to better understanding of the continuous search for care in emergency
services. It could be concluded that frequent users of emergency services have poorer health conditions,
requiring care from the entire health network.
Key words: Emergency nursing, Health service needs and demands, Hospital emergency services.
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SERBIM, Andreivna Kharenine. Redes e apoio social percebido por idosos usuários de um serviço
de emergência. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Paskulin, Lisiane Manganelli Girardi
Resumo: Os objetivos deste estudo longitudinal foram: analisar a rede de apoio formal e informal e o
apoio social percebido por idosos usuários do serviço de emergência do HCPA; caracterizar a amostra
segundo aspectos sociodemográficos, de saúde e de apoio; identificar as fontes de apoio e tipo de
relacionamento do idoso com a fonte; verificar associações entre a média do apoio social percebido e as
seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, escolaridade, número de filhos vivos, número de
pessoas residentes no domicílio, estado conjugal e arranjo familiar; comparar a rede de apoio e o apoio
social recebido e fornecido, citados pelos idosos que permaneceram hospitalizados, no momento do
atendimento na emergência e duas semanas após a alta hospitalar. A amostra foi de 220 idosos, que
utilizaram o serviço de emergência do HCPA. Para a coleta de dados, foram utilizados o Mini Exame do
Estado Mental (MEEM), o Inventário da Rede de Suporte Social (IRSS) e um questionário estruturado
que caracterizava os aspectos sociodemográficos, de saúde e apoio social. Entre os respondentes 51,8%
eram do sexo feminino, a média de idade foi de 71,6 anos (DP=8,1), 57,3% eram procedentes do
município de Porto Alegre, 42,7% eram casados, 68,2% eram aposentados, 40,9% tinham até 4 anos de
estudo e 64,6% tinha renda familiar de até 2 salários-mínimos. Os idosos tinham 3,5 filhos e 2,9 pessoas
na residência em média, 76,3 % vivia com a família. Os respondentes declararam ter 1,8 morbidades em
média, 48,6% relataram ter a saúde ruim ou muito ruim e 43,6% citaram as doenças do aparelho
circulatório como grupo de morbidades. Entre os idosos, 90,2% relataram receber apoio da família, 81,5%
relataram fornecer apoio para a família e 72,3% recebiam apoio de uma instituição formal. O tamanho da
rede de apoio foi de 4,8 em média e o escore de apoio social percebido foi de 4,2 (DP=0,4). A avaliação
da rede de apoio permitiu conhecer os vínculos e as relações que constituem as redes de apoio dos
usuários, em um momento de agravo nos quais mais necessitavam de apoio de uma rede formal e
informal, propiciando aos profissionais de saúde explorar esses recursos. Estudos sobre redes de apoio
podem auxiliar o planejamento em saúde no sentido de propiciar a reorganização dos sistemas,
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visualizando quais pessoas e instituições fazem parte dessa rede e como os usuários idosos percebem o
apoio social.
Palavras-chave: Apoio social, Emergências, Saúde do idoso, Serviço hospitalar de emergência.

Abstract: The objectives of this longitudinal study were: to analyze the formal and informal network and
social support perceived by elderly users of emergency department at HCPA; characterize the sample
according to sociodemographic characteristics, health and support; identifying the sources of support and
type of relationship with the source of the elderly; examine associations between the average of the
perceived social support and the following sociodemographic variables: age, sex, education, number of
children, number of people living in the household, marital status and living arrangements; to compare the
social network and social support received and provided, cited by the elderly who remained hospitalized at
the time of emergency care and two weeks after hospital discharge. The sample consisted of 220 elderly,
who visited the emergency department at HCPA. For data collection, were used the Mini-Mental State
Examination (MMSE), the Social Support Network Inventory (SSNI) and a structured questionnaire that
characterized sociodemographic, health and social support of the elderly. Among the respondents 51.8%
were female, mean age was 71.6 years (SD = 8.1), 57.3% were from Porto Alegre, 42.7% were married,
68 2% were retired, 40.9% had up to four years of study and 64.6% had family incomes of up to two
minimum wages. The elderly had 3.5 children and 2.9 persons in the residence an average and 76.3%
lived with their family. Respondents reported having an average 1.8 comorbidities, 48.6% reported having
fair or poor health and 43.6% cited the diseases of the circulatory system as a group of morbidity. Among
seniors, 90.2% reported receiving support from family, 81.5% reported providing support for their families
and 72.3% received support from a formal institution. The size of the social network was 4.8 on average
and perceived social support score was 4.2 (SD = 0.4). The evaluation of the social network allows us to
know the links and relationships that constitute the support networks of elderly which most need the
support of a formal and informal network, allowing health professionals to exploit these resources. Studies
of social networks may assist health planning in order to facilitate the reorganization of the systems,
viewing people and institutions which are part of this social network and how elderly perceive the social
support.
Key words: Aged, Emergency service, Health of the elderly, Hospital.
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SILVA, Andria Machado da. Competências da enfermeira para a atenção à criança na rede básica de
saúde. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande
do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Witt, Regina Rigatto
Resumo: A infância é um período dinâmico do desenvolvimento humano que envolve diversas mudanças
nos aspectos biopsicossociais, o que exige um olhar atento dos profissionais de saúde. Para as
enfermeiras que atuam nos serviços de atenção básica, torna-se necessário uma pluralidade de
competências, ou seja, atitudes, habilidades, conhecimentos e saberes, para atuar na atenção à saúde
da criança. Identificar e analisar quais são as competências das enfermeiras necessárias para atenção à
criança na rede básica de saúde. Estudo exploratório, descritivo, qualitativo – quantitativo, desenvolvido
com a Técnica Delphi. A pesquisa foi realizada com 24 enfermeiras da rede básica de uma região do
município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram coletados com a aplicação de dois
questionários distintos. No primeiro questionário, foi solicitado às enfermeiras que listassem três
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competências necessárias para as enfermeiras no atendimento à criança na rede básica de saúde. As
respostas foram compiladas e analisadas por meio da análise de conteúdo do tipo temática, dando
origem a quarenta competências, que compuseram o segundo questionário. Este foi repassado ao grupo
de enfermeiras para que expressassem sua concordância com uma Escala de Likert com opções de 1
(discordo muito) a 5 (concordo muito) que foi atribuída a cada competência. Este questionário foi
analisado quantitativamente, com estatística descritiva por meio de frequência absoluta e percentual,
média, mediana, desvio padrão e variância. O critério de consenso para inclusão das competências nos
resultados finais foi de que cada competência obtivesse média igual ou maior que 4 e desvio padrão
menor ou igual a 1. Das 40 competências resultantes da análise qualitativa, 39 alcançaram consenso,
sendo classificadas em seis domínios: valores profissionais, gerenciamento, comunicação e
relacionamento com a criança e a família, conhecimento sobre a saúde da criança e a comunidade,
articulação com a equipe de saúde e outros serviços de atenção à criança e cuidado integral à criança. A
maioria das competências evidenciadas pelo estudo mostra a importância da inclusão da família no
cuidado à criança, estando também de acordo com as políticas e programas de atenção à saúde da
criança e com a literatura científica. Os achados deste estudo poderão fornecer subsídios para o trabalho
dos enfermeiros na assistência à criança nesse nível de atenção à saúde, além de servir para a formação
de novos enfermeiros.
Palavras-chave: Atenção à saúde, Atenção primária à saúde, Competência profissional.

Abstract: Childhood is a dynamic time of human development which concerns many changes in the
biopsychosocial aspects, and requires a careful attention of the health professionals. It is required, in the
primary health care services, which nurses have a plurality of attitudes, skills and knowledge to perform in
children’s health care. Identify and analyze what are the required competences to nurses in the children’s
primary health care. An exploratory, descriptive, qualitative – quantitative study was developed using the
Delphi method. The research was conducted with 24 nurses of the primary health care services of a
Health District in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. The data was collected using two different
questionnaires. In the first questionnaire, it was asked to the nurses to list three required competences to
nurses who work in the children’s health care services. The answers were compiled and analyzed using a
thematic content analysis, and they resulted in forty competences that formed the second questionnaire.
This second questionnaire was given to the group of nurses to express their agreement with each one of
the competences using the Likert scale with levels from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). This
questionnaire was analyzed quantitatively with descriptive statistics using absolute and percentage
frequencies, average, standard deviation and variance. The criteria of consensus to include the
competences in the final results was that each one of them should obtain an average equal or higher than
4 and the standard deviation should be less or equal to 1. Among the 40 resulting competences of the
qualitative analysis, 39 reached consensus and were classified in six domains: professional value,
management, communication and relationship with child and family, knowledge in children’s health and
community, cooperation between the health staff and other children’s health and integral care. Most of the
competences evidenced in this study shows the importance of including family in child care, agree with the
policies and programs of children’s health care and with scientific literature. The findings of this research
can provide a basis for the work of nurses in the assistance to children in this level of health care, besides
its relevance in the training of new nurses.
Key words: Child, Nursing, Primary health care.
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ANDRES, Bárbara. Participação, saúde e envelhecimento: histórias de participação do Conselho
Municipal de Saúde de Porto Alegre. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Morais, Eliane Pinheiro de
Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial expressado pelo crescimento
acelerado da faixa etária acima dos 60 anos. Manter a autonomia e a independência é fundamental para
que os idosos envelheçam ativamente. Assim, o exercício da participação política pelos idosos pode
atuar como uma forma de promoção da saúde, visto que favorece a sociabilização e o desenvolvimento
de habilidades. Este estudo de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, teve como
objetivo analisar a experiência de participação política de nove idosos participantes do Conselho
Municipal de Saúde (CMS) de Porto Alegre e a influência desta no seu processo de envelhecimento e na
sua saúde. Utilizou-se de entrevistas temáticas que foram analisadas através da Análise de Conteúdo
Temática. Os idosos, cinco homens e quatro mulheres, tinham entre 60 e 79 anos na realização das
entrevistas, todos aposentados ou pensionistas e representam os usuários no CMS. A maioria dos
entrevistados tem nível de escolaridade acima de oito anos, participam do CMS a menos de cinco e
moram com familiares. Os idosos apontaram trajetórias de participação distintas que foram construídas
participando de outros espaços, além do CMS. As motivações para participar evidenciaram que os idosos
buscam, além de lazer e recreação, estratégias para melhor encarar o envelhecimento, a viuvez, o
isolamento social, a aposentadoria e, ainda, ajuda para suas famílias e comunidades. O envelhecimento
é encarado por muitos como um período de dificuldades, porém, mostrou-se que se manter em atividade
proporcionou uma avaliação mais tranquila ou realista do processo de envelhecer e da saúde. A
participação política se revelou um fator protetor para a saúde dos idosos, ao garantir o envolvimento
com atividades após a aposentadoria e prazer em desenvolver um trabalho para a comunidade, além de
estimular o desenvolvimento cognitivo e o estabelecimento de novas relações sociais. Os gestores e
profissionais de saúde são atores importantes para a construção de espaços e atividades criativos que
promovam a saúde dos idosos e no incentivo à participação de mais idosos nesses espaços.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Saude coletiva.

Abstract: Population aging is a global phenomenon expressed by the accelerated growth of the age
group above 60 years. Maintain autonomy and independence is essential for the elderly grow old actively.
Therefore, the exercise of political participation by the elderly can act as a form of health promotion, since
it favors the socialization and development of skills. This qualitative study, descriptive and exploratory,
aimed to analyze the experience of political participation of nine elderly participants of the Municipal
Health Council (CMS) of Porto Alegre and its influence on their process of aging and their health.
Thematic interviews were used and analyzed using Thematic Content Analysis. The elderly, five men and
four women, aged between 60 and 79 years in the interviews, all retirees or pensioners and represent the
users in CMS. Most respondents have education level above eight years, participate in the CMS under
five and live with relatives. The elderly showed distinct trajectories of participation that were built by
participating in other spaces, in addition to CMS. The motivations to participate showed that the elderly
look for, besides leisure and recreation, strategies to better face the aging, widowhood, retirement, social
isolation and, also, to help their families and communities. Aging is seen by many as a period of
difficulties, however, it was showed that keeping active provided a more peaceful or realistic evaluation of
the process of aging and health. Political participation proved to be a protective factor for the health of the
elderly, to ensure involvement with activities after retirement and delight to develop a work for the
community, in addition to stimulate cognitive development and the establishment of new social relations.
Managers and health professionals are important actors for building creative spaces and activities that
promote the health of older people and in encouraging the participation of older people in these spaces.
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LOVATTO, Carem Gorniak. Sobre o protagonismo de usuários: análise de uma campanha para
adesão à higienização de mãos. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
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Resumo: Esta pesquisa foi orientada por dois objetivos. O primeiro foi conhecer e analisar os sentidos
atribuídos pelos usuários às mensagens dos cartazes da campanha “Empoderamento dos Pacientes”. O
segundo objetivo foi analisar os fatores implicados na produção desses sentidos e sua influência na
adesão dos usuários à esperada atitude vigilante frente ao profissional da saúde – no que tange à prática
da higienização de mãos. O estudo, de cunho qualitativo, do tipo exploratório-descritivo, foi desenvolvido
a partir de uma campanha intitulada “Empoderamento dos Pacientes”.. Essa campanha, intermediada por
um cartaz fixado nas enfermarias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, esperava uma atitude de
protagonismo dos usuários para demandar dos profissionais a higienização de mãos. A coleta das
informações foi realizada por meio de entrevistas, tendo como sujeitos os usuários de uma unidade de
internação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A unidade escolhida foi a destinada à internação de
portadores de doenças infecto-contagiosas, em sua maioria portadores de germes multirresistentes
(GMR). A análise dos dados foi embasada no referencial teórico dos Estudos Culturais, articulando-se os
conceitos de representação cultural e modos de endereçamento. Os resultados obtidos sugerem que a
fixação do cartaz da campanha “Empoderamento dos Pacientes” na enfermaria não garante que ele será
lido. Outro aspecto importante a destacar é a produção de diversas representações para a higienização
de mãos, tanto como expressão quanto como ação. Por meio da análise de informações foi possível
argumentar também que, no contexto estudado, os usuários portadores de GMR podem relativizar a
importância da higienização de mãos em meio ao conjunto de ações de precaução de contato. A resposta
do usuário à esperada atitude vigilante frente ao profissional da saúde é influenciada por diversos fatores,
dentre os quais as representações da higienização de mãos, as representações dos profissionais da
saúde e das relações entre esses profissionais e os usuários.
Palavras-chave: Controle de infecções, Educação em enfermagem, Higienização.

Abstract: This research was driven by two main goals. The first was to find and analyze the meanings
understood by users from the messages included in the “Empoderamento dos Pacientes” (Patient
Empowerment) campaign posters. The second goal was to analyze the factors involved in the production
of those meanings and their influence in engaging users to employ the desired vigilant attitude towards
healthcare professionals to sanitize their hands. The research, of a qualitative as well as explanatorydescriptive nature, was developed based on an awareness campaign entitled “Empoderamento dos
Pacientes” (Empowering Patients), which through a poster hung in the infirmary encouraged users to take
a proactive attitude and demand healthcare professionals to sanitize their hands. Data was collected by
means of interviews with users of one of Hospital de Clínicas de Porto Alegre's wards dedicated to the
care of patients with contagious infectious diseases, most of them involving multi-resistant germs. Data
analysis was based on the Cultural Studies theoretical framework, applying the concepts of cultural
representation and ways of address. The results obtained suggest that the fact the "Empoderamento dos
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Pacientes" campaign poster was on display would not guarantee that people would actually read it.
Another aspect worth mentioning is the production of different representations for the term "sanitize
hands" as expression and action. After analyzing the data collected, we were able to also argue that, in
the context investigated, users infected with multi-resistant germs might relativize the importance of
sanitizing hands in the midst of the set of actions applied to prevention. The user response and vigilant
attitude expected towards healthcare professionals were influenced by a number of factors, which include
different representations of sanitizing hands, healthcare professionals and the relations between these
professionals and the users.
Key words: Health education, Infection control, Nursing education.
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ARGENTA, Carla. Fatores de risco para a síndrome da fragilidade no idoso: contribuições para a
elaboração de diagnósticos de enfermagem. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Crossetti, Maria da Graça Oliveira
Resumo: A Síndrome da Fragilidade no Idoso (SFI) é entendida como uma síndrome clínica
caracterizada pelo declínio funcional dos sistemas fisiológicos resultando na diminuição de energia e
resistência do organismo. É determinada por fatores de risco sociais, biológicos, ambientais e
psicológicos. O objetivo geral desta investigação foi: analisar os fatores de risco para a SFI visando
contribuir para a elaboração de Diagnósticos de Enfermagem (DE) relacionados a esta condição clínica.
Já os objetivos específicos foram caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico, de morbidades
crônicas e de condições de saúde dos idosos; identificar os fatores associados à SFI a partir do perfil
socioeconômico e demográfico de morbidades crônicas e de condições de saúde dos idosos; verificar a
prevalência da SFI a partir da aplicação da Escala de Fragilidade de Edmonton (EFS), verificar a
associação entre os fatores de risco para SFI com os níveis da EFS e relacionar as características
definidoras dos DE em idosos na comunidade e hospitalizados com as características dos fatores de
risco para a SFI. Caracteriza-se por um estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado com
306 idosos que frequentam 11 grupos de convivência do município de Frederico Westphalen/RS. Os
dados foram coletados por meio de um instrumento contendo questões socioeconômicas e demográficas,
morbidades crônicas e de condições de saúde com posterior aplicação da EFS. Para a análise dos
dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 18.0. O projeto de pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética da URI – campus de Frederico Westphalen, o qual foi aprovado e registrado sob o
número CAEE 0046.0.284.000-11. Como resultados do estudo, constatou-se, o predomínio do sexo
feminino 196 (64,1%) e da cor branca 249 (81,4%), a maioria que vive com o cônjuge ou companheiro (a)
216 (70,8%), e mora em casa própria 291 (95,1%), reside ou residiu a maior parte de sua vida na área
rural. Observa-se ainda que 272 (89,2 %) idosos sabem ler e estudaram de 1 a 4 anos 138 (63,4%), 267
(87,5 %) idosos são aposentados. Constatou-se que 182 (59,5%) idosos apresentaram HAS, 163 (54,5%)
Depressão, 100 (32,7 %) Doença do coração, 14 (4,6%) Derrame cerebral, 40 (13,1%) Problemas renais
e 39 (12,8%) Câncer e Diabetes Mellitus. Quanto às variáveis de condições de saúde, a presença de
fraqueza no corpo foi referida por 141 (46,2%) idosos e a queda no último ano ocorreu em 121 (39,7%)
idosos. Sendo assim, obteve-se uma prevalência de SFI de 39,2 % (n=62), sendo que, dentre os sujeitos
do estudo, 17,3% (19) são do sexo masculino e 21,9% (43) do sexo feminino. Os fatores de risco que
permaneceram associados à SFI, após o ajuste pela análise multivariada, foram: idade (p=0,002),
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fraqueza no corpo (p=0,001), presença de morbidades crônicas (p=0,042), convívio social (p=0,046) e
quedas (p=0,011). De posse dos fatores de risco para a SFI, realizou-se uma relação entre as
características definidoras de Diagnósticos de Enfermagem (DE) presentes em idosos na comunidade e
hospitalizados presentes na literatura com as características dos fatores de risco para a SFI.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem geriátrica, Envelhecimento, Idoso fragilizado,
Saúde do idoso.

Abstract: The Fragility Syndrome in the Elderly (SFI) is understood as a syndrome characterized by the
functional decline of the physiologic systems resulting in lower energy and resistance of the organism. It is
determined by social, biological, environmental and psychological risk factors. The common goal of this
research was: to analyze the risk factors for the SFI, aiming to contribute to the development of Nursing
Diagnoses (DE) related to this clinical condition, with the following specific goals: to characterize the
socioeconomic and demographic profile of chronic morbidity and health conditions of the elderly; identify
the risk factors for SFI from the socioeconomic and demographic profile of chronic morbidities and health
conditions of the elderly; assess the prevalence of SFI from the application of the Scale of Fragility from
Edmonton (EFS), check the association between the risk factors for SFI with the levels of the EFS and
relate the defining characteristics of DE in hospitalized elderly in the community and with the
characteristics of risk factors for SFI. It is characterized by a cross-sectional study with a quantitative
approach, conducted with 306 elderly people who attend support groups, from the city of Frederico
Westphalen / RS. The data were collected by using an instrument containing demographic and
socioeconomic issues, chronic morbidities and health conditions with subsequent application of the EFS.
To the statistical analysis it was built a program SPSS version 18.0. The research project was submitted
to the Ethics Committee of URI – campus of Frederico Westphalen, which was approved and registered
under the number CAEE 0046.0.284.000-11. As the results of the study, it was regarded indicators the
predominance of females 196 (64.1%), the prevalence of white 249 (81.4%) and most of them live with
their husband/wife or partner 216 (70 8%), live in their own home 291 (95.1%) and live or has resided
most of their life in rural areas. It was also noticed that 272 (89.2%) elderly can read and studied from1 to
4 years 138 (63.4%). It is emphasized that 267 seniors are retired and the monthly income that prevailed
is from 1 to <2 wages. In the case of chronic morbidities, it was found that 182 (59.5%) elderly showed
HAS, 163 (54.5%) depression, 100 (32.7%) heart disease, 14 (4.6%) Stroke, 40 (13.1%) Kidney problems
and 39 (12.8%) Cancer and Diabetes Mellitus. Regarding to the variables of health conditions, it is
emphasized the presence of weakness in the body reported by 141 (46.2%) elderly. Another relevant
factor is the presence of fall in the last year, which occurred in 121 (39.7%) elderly. Thus, we obtained a
prevalence of SFI in 39.2% (n = 62), being that, among the study subjects, 17.3% (19) are male and
21.9% (43) female. The risk factors that remained associated with the SFI, after the adjustment by the
multivariate analysis were: age (p = 0.002), weakness in the body (p = 0.001), presence of chronic
morbidities (p = 0.042), social interaction (p = 0.046) and falls (p = 0.011). In possession of the risk factors
for the SFI, it was done a relationship with the defining characteristics of nursing diagnoses (DE) present
in the elderly in the community and hospitalized in the literature with the characteristics of risk factors for
SFI.
Key words: Aging, Elderly, Frail elderly, Nursing diagnosis.
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MUSSI, Claudia Motta. Efeito da visita domiciliar no conhecimento da doença, nas habilidades para
o autocuidado e na adesão de pacientes com insuficiência cardíaca e internação recente: ensaio
clínico randomizado. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Cuidados de Enfermagem nas Doenças Cardiovasculares
Orientador: Rabelo, Eneida Rejane
Resumo: Objetivo: Verificar o efeito de uma intervenção educativa de enfermagem combinada de visita
domiciliar e contato telefônico em pacientes com internação recente por insuficiência cardíaca
descompensada no conhecimento da doença, nas habilidades para o autocuidado e na adesão ao
tratamento comparado ao acompanhamento convencional de pacientes no período de seis meses.
Métodos: Ensaio Clínico Randomizado com pacientes que tiveram internação recente por insuficiência
cardíaca descompensada. O grupo intervenção recebeu quatro visitas domiciliares e quatro contatos
telefônicos para reforço das orientações em seis meses de acompanhamento; o grupo controle recebeu
acompanhamento convencional sem visitas e sem contatos telefônicos. Resultados: Duzentos pacientes
foram randomizados (101: intervenção e 99: controle). Após seis meses, observou-se melhora
significativa no conhecimento e autocuidado para o grupo intervenção (P=0,001 e P<0,001),
respectivamente; a adesão ao tratamento, aferida no final entre os grupos, foi significativamente maior no
grupo intervenção (P<0,001). Conclusão: A estratégia de visita domiciliar para pacientes que internaram
recentemente por insuficiência cardíaca descompensada foi efetiva na melhora dos desfechos avaliados
e sua implementação merece ser considerada no Brasil visando evitar internações não planejadas. NCT01213862.
Palavras-chave: Aprendizagem, Autocuidado, Cooperação do paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18357
MONTEIRO, Daiane da Rosa. Tradução e adaptação transcultural do instrumento Edmonton
Symptom Assessment System para uso em cuidados paliativos. 2012 . p. 81. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Almeida, Miriam de Abreu
Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural, para o português do
Brasil, do instrumento Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) para uso em Cuidados
Paliativos. A ESAS-r é uma versão revisada do instrumento ESAS e foi desenvolvida no Canadá por
pesquisadoras que estudam a temática dos Cuidados Paliativos. A ESAS-r consiste de uma escala visual
numérica, com gradação de zero a 10, para avaliar nove sintomas (pain, tiredness, nausea, depression,
anxiety, drowsiness, appetite, shortness of breath, wellbeing) e um sintoma adicional considerado
relevante para o paciente. Utilizou-se o referencial metodológico de Beaton et al (2000) para realização
do estudo, composto de seis etapas: tradução, realizada por dois tradutores independentes; síntese das
duas traduções; retrotradução, por outros dois tradutores; revisão por comitê de especialistas, com a
intenção de avaliar as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual; pré-teste,
composto por 30 participantes, sendo eles 10 pacientes, 10 familiares e 10 enfermeiras; e submissão da
versão traduzida aos autores do instrumento original. Como resultado foram realizadas algumas
alterações no título, enunciado e em determinados termos do instrumento para adequação da gramática
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e vocabulário brasileiros. De forma geral, a maioria dos participantes entendeu o significado das palavras
referidas na versão traduzida da ESAS-r. Houve somente uma dúvida com relação ao termo náusea. Foi
sugerida a inserção de uma explicação sobre o significado da palavra náusea, assim como recomendada
a padronização do termo Sem na coluna à esquerda do instrumento e a substituição da palavra
depressão por tristeza. Esta Escala poderá ser utilizada tanto por pacientes, quanto por familiares e
profissionais da saúde. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária a validação do instrumento com a
verificação das propriedades psicométricas.
Palavras-chave: Assistência à saúde, Cuidados de enfermagem, Cuidados paliativos, Escalas.
Abstract: The objective of this study was to realize the translation and the cross-cultural adaptation to
Brazilian Portuguese, of the instrument Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) for use in
palliative care. The ESAS-r is a revised version of the instrument ESAS and it was developed in Canada
by researchers who study the topic palliative care. The ESAS-r consists of a visual numeric scale, graded
from zero a 10, to evaluate nine symptoms (pain, tiredness, nausea, depression, anxiety, drowsiness,
appetite, shortness of breath, wellbeing) and an additional symptom considered relevant to the patient.
We used the methodological approach of Beaton et al (2000) for the study composed of six steps:
translation, performed by two independent translators; synthesis of the two translations, back translation
by two translators, review by the expert committee, with the intention of evaluating the semantic, idiomatic,
experimental and conceptual equivalence, pre-test consisting of 30 participants, among them 10 patients,
10 relatives and 10 nurses, and submission of translated version to the authors of the original instrument.
As result some changes were made in the title, statement and some terms of the instrument in order to
assure adequacy to grammar and vocabulary. In general, most study participants understood the meaning
of those words in the translated version of the ESAS-r. There was only one question regarding the term
nausea. It was suggested the inclusion of an explanation of the meaning of nausea, as well as
recommended the standardization of term No in the left column of the instrument and the replacement of
the word Depression for Sadness. This scale can be used both by patients and by relatives and health
professionals, but for this to occur it is necessary to validate the instrument, with verification of
psychometric properties.
Key words: Nursing, Palliative care, Scales.
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VALER, Daiany Borghetti. Adaptação do instrumento Caregiver Burden Inventory para uso com
cuidadores de pessoas idosas no Brasil. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Paskulin, Lisiane Manganelli Girardi
Resumo: Esta dissertação de mestrado versa sobre o processo de adaptação transcultural de um
instrumento que avalia a sobrecarga de cuidadores de pessoas idosas. Está integrada a um projeto maior
sobre responsabilidade filial no cuidado aos pais idosos. Este trabalho teve como objetivo adaptar o
instrumento Caregiver Burden Inventory para uso com cuidadores familiares principais de pessoas idosas
no Brasil. Foi realizado um estudo metodológico que compreendeu as etapas de tradução inicial, síntese
das traduções, retro tradução, comitê de especialistas, pré-teste e submissão dos documentos aos
autores. O comitê foi composto por cinco profissionais, médicos e enfermeiros, com experiência em
atenção básica e saúde do idoso, sendo que três apresentavam experiência em adaptação de
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instrumentos e dois domínio da língua inglesa. O pré-teste foi realizado com oito cuidadores familiares
principais de idosos com dependência para realizar uma ou mais Atividades da Vida Diária, vinculados ao
Programa de Atendimento Domiciliar da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Estes eram na maioria mulheres (n=7), com uma média de 48 anos de idade e 11,5
anos de estudo. A análise dos dados se deu por meio da descrição do processo de adaptação do
instrumento e da comparação com outros estudos. A primeira etapa do processo de adaptação resultou
em duas traduções independentes do instrumento para a língua portuguesa falada no Brasil (T1 e T2). Na
etapa seguinte, as discrepâncias existentes entre as traduções foram evidenciadas e discutidas pelas
tradutoras e a pesquisadora, sendo elaborada consensualmente uma versão síntese das traduções (T3).
Esta, por sua vez, foi submetida à retro tradução por dois profissionais, de forma cega em relação às
traduções, resultando em duas versões retrovertidas para a língua inglesa (RT1 e RT2). O comitê de
especialistas analisou as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual entre as versões
obtidas (T1, T2, T3, RT1 e RT2) e o instrumento original e, mediante consenso, compôs uma versão préfinal em português que foi submetida ao pré-teste. Foram verificadas dúvidas dos cuidadores em relação
a três itens do instrumento, discutidos posteriormente com o comitê de especialistas que, mediante
consenso, compôs uma versão final em português. A mesma foi retro traduzida para a língua inglesa e
enviada ao autor da escala original, que aprovou a versão. Com a adaptação transcultural foi possível
compor uma versão final do instrumento que preservou as equivalências quando comparado à versão
original. Ainda que seja necessário testar as propriedades psicométricas, o processo mostrou que o
instrumento possui itens e domínios relevantes para a análise da sobrecarga do cuidador no contexto
local.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Estudos de validação, Idoso.

Abstract: This Master’s degree thesis is about the process of adaptation of an instrument that evaluates
the burden of elderly caregivers. It is integrated into a larger project about filial responsibility in caring for
elderly parents. This study aimed to adapt the instrument Caregiver Burden Inventory for use with primary
family caregivers of elderly people in Brazil. It was a methodological study that approached the stages of
initial translation, synthesis of the translations, back translation, expert committee, pretest and submission
of documents to the authors. The committee was composed of five professionals, including doctors and
nurses, with experience in primary care and health of the elderly, and three had experience in adaptation
of instruments and two had English language skills. The pretest was conducted with eight primary family
caregivers of elderly with dependence to perform one or more Activities of Daily Living, linked to the Home
Care Program of Santa Cecilia Basic Health Unit of the Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Those were
mostly women (n = 7), with a mean of 48 years of age and 11.5 years of study. Data analysis was done
through the description of the process of adaptation of the instrument and the comparison with other
studies. The first stage of the adaptation process resulted in two independent translations of the
instrument into Portuguese spoken in Brazil (T1 and T2). In the next step, the discrepancies between the
translations were highlighted and discussed by the translators and the researcher, being developed by
consensus a synthesis version of the translations (T3). This, in turn, was submitted to back translation by
two professionals, blinded to the translations, resulting in two versions back translated into English (RT1
and RT2). The expert committee examined the semantic, idiomatic, experimental and conceptual
equivalences between the versions translated (T1, T2, T3, RT1 and RT2) and the original instrument and,
by consensus, wrote a prefinal version in Portuguese that was submitted to pretest. Questions of
caregivers were observed in three items of the instrument, after discussed with the expert committee who,
by consensus, wrote a final version in Portuguese. The same was back translated into English and sent to
the author of the original scale, which approved the version. With the cross-cultural adaptation was
possible to compose a final version of the instrument that preserved the equivalence when compared to
the original version. Even if it is necessary to test the psychometric properties, the process showed that
the instrument has important items and areas for the analysis of caregiver burden in the local context.
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Key words: Aged, Caregivers, Nursing, Validation studies.
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LEÃES, Dória Migotto. Avaliação do procedimento de inserção de sonda enteral. 2012 . p. 68.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Medicina Interna endocrinologia e metabologia
Orientador: Mello, Elza Daniel de
Resumo: Pacientes impossibilitados de usar a via oral, ou com ingestão oral insuficiente são
beneficiados com a utilização da sonda enteral (SE). As possíveis complicações associadas ao mau
posicionamento da SE e o impacto destas complicações indicam a necessidade da avaliação da atual
técnica de inserção, assim como conhecer a capacidade preditiva dos métodos de avaliação do
posicionamento adotados à beira do leito. Foram avaliados 80 procedimentos de inserção de SE, bem
como, os testes empregados para verificação do posicionamento à beira do leito, entre outubro de 2010 e
maio de 2011. Identificou-se que em 50% dos procedimentos os enfermeiros adotaram a estimativa
padrão, com taxa de sucesso de inserção de SE nas diferentes porções do trato gastrintestinal de 97,5%
(n=78) e 2,5% (n=2) de posicionamentos inadvertidos. A média das estimativas de medida dos
enfermeiros foi 65,8±7,4, da estimativa padrão foi 58,2±4,6, e da estimativa sugerida por Hanson
49,3±2,95. Houve correlação fraca entre a estimativa padrão e dos enfermeiros (p<0,001). Em conclusão,
a fraca associação entre as mensurações torna-se inexequível a indicação de uma estimativa perfeita.
Palavras-chave: Enfermagem, Métodos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/62068/000868010.pdf?sequence=1
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LIBERALI, Janaina. Enfermeiros de um hospital universitário em cargo de supervisão - desafios do
trabalho e processo grupal. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, Brasil, é universitário, de grande porte, quaternário,
que conta com um grupo de enfermeiras em cargo estratégico de supervisão, para gerir a vida
organizacional no turno da noite, bem como aos finais de semana e feriados, em turno integral. Esse
grupo foi recentemente ampliado, através do aporte de quatro novas vagas, criadas com o intuito de
atender ao aumento da demanda institucional, constituindo, atualmente, um quadro funcional de 09
supervisoras. Além de atividades específicas de supervisão junto às equipes de enfermagem, essa
posição inclui, também, o envolvimento sistemático em questões gerenciais de âmbito institucional e a
representação de instâncias superiores do staff de vários serviços. Neste cenário, foi desenvolvida
pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, com o objetivo de investigar quais os desafios relacionados
ao cargo, como ocorre o processo de capacitação das novas supervisoras, e, também, conhecer as
estratégias adotadas por elas para articulação do trabalho entre si e com outros grupos profissionais do
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hospital. A coleta de dados ocorreu por meio das Técnicas de Observação e de Grupos Focais, no
período de janeiro a maio de 2012, e incluiu a participação de 10 sujeitos, no âmbito da supervisão,
gerando informações que foram submetidas à análise temática. Os resultados assinalam desafios
relacionados, principalmente, à ampliação do campo de atuação e da responsabilidade institucional para
além da área de enfermagem, e à necessidade de tomadas de decisões macro gerenciais imediatas, as
quais são bastante subsidiadas pelos conhecimentos de enfermagem, considerados pelas participantes
como um diferencial positivo no diagnóstico e na resolução de situações-problema. O processo de
capacitação ocorre, em geral, através da socialização do saber-fazer, por meio de um processo dialógico
que valoriza experiências, vivências e conhecimentos prévios das novas supervisoras. Durante os
debates, as participantes conferiram destaque ao relatório de plantão, instrumento estratégico de
comunicação institucional, apontado como uma das principais ferramentas para articulação do trabalho.
Salienta-se que o espaço de discussão coletiva oportunizou às supervisoras momentos valiosos de
debate, de (auto)análise e de reflexão sobre a sua práxis e sobre a nova realidade vivenciada a partir da
ampliação do grupo, o que foi ressaltado pelas participantes como uma contribuição bastante positiva do
estudo.
Palavras-chave: Administração hospitalar, Grupos focais, Supervisão de enfermagem.

Abstract: The Hospital de Clinicas de Porto Alegre, RS, Brazil is a large univesity hospital, providing
quaternary care. It hás a group of nurses occupying strategic supervisory positions, to manage life in the
organizaiton during the night shift and also on weekends and holidays full time. This group was recently
expanded with four new places to respond to increased institutional demand, and there are currently 09
supervisors. Besides specific supervisory activities involving the nursing teams, this position also includes
systematic involvement in institutional managerial issues and representation of higher levels of staff from
various services. In this scenario a case study-type qualitative survey was performed, aiming to
investigate the jobrelated challenges, how the new supervisors are trained, and also to get to know the
strategies they adopt to articulate work between themselves and with other professional groups in the
hospital. Data was collected using the Observation Techniques and Focus Groups, from January to May
2012, and included the participation of 10 subjects in the sphere of supervision, generating information
that was submitted to thematic analysis. The results show challenges mainly involving the expansion of
the field of action, and of the institutional responsibility beyond the field of nursing, and the need to make
immediate macromanagerial decisions, which are largely subsidized by knowledge of nursing, considered
by the participants as a positive difference in the diagnosis and resolution of problem-situations. The
training process generally takes place via socialization of the knowing-how-to-do, through a dialogical
process that values experiences and prior knowledge of the new supervisors. During the debates the
participants emphasized the report of the period on duty, a strategic instrument for institutional
communication, referred to as one of the main tools to articulate work. It is highlighted that the space for
collective discussion provided the supervisors with an opportunity for invaluable debate, (self) analysis
and reflection about their práxis and about the new reality experienced when the group was expanded.
This was emphasized by the participants as a very positive contribution of the study.
Key words: Focus groups, Group processes, Hospital administration.
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BRONDANI, Jeanine Porto. A história infantil como recurso para a compreensão do processo
saúde-doença pela criança com HIV. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.

531

Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado de enfermagem na saúde da mulher, criança, adolescente e família
Orientador: Pedro, Eva Néri Rubim
Resumo: O viver das crianças portadoras do vírus do HIV é marcado por especificidades que dizem
respeito ao estigma, preconceito e silêncio sobre a condição de saúde, os quais interferem na sua
participação no processo terapêutico. A partir desta questão, criou-se uma história infantil cuja temática
envolve o processo saúde-doença relacionado ao HIV/ aids na infância. O estudo em pauta, de cunho
qualitativo, tem o objetivo de analisar de como a história infantil que aborde questões relacionadas ao
HIV/aids (uso contínuo de medicação, sigilo, segredo, efeitos colaterais, exames, internações, entre
outros) contribui para a compreensão do processo saúde-doença para a criança com HIV. Realizado no
ambulatório de pediatria do Hospital Conceição em Porto Alegre/RS, no período entre maio e dezembro
de 2011, o estudo contou com cinco crianças participantes, com idades entre sete e 10 anos, e seus
cuidadores. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de grupo focal e entrevista. Os dados foram
analisados mediante análise temática de conteúdo em que emergiram duas categorias: 1) Identificação
com a história e a relação com o processo saúde-doença das quais derivaram as subcategorias:
situações do cotidiano, vivências e perspectivas; 2) Compreensão da história e do processo saúdedoença, com suas subcategorias: conhecimentos prévios, apreensão e somando conhecimentos. Os
resultados demonstraram que mediante a contação de histórias é possível conversar com as crianças
sobre o processo saúde-doença sem revelar o diagnóstico, levando-as a compreenderem esse processo
e a importância do tratamento. A interação com a história, por meio de catarse, permitiu a identificação de
suas vidas com as das personagens e com seus projetos de vida. Percebeu-se que a história infantil
pode ser um dos recursos para auxiliar pais, demais cuidadores, e profissionais da saúde envolvidos com
a aids infantil a iniciar ou desencadear o processo de revelação do diagnóstico para a criança.
Palavras-chave: Doença, Enfermagem, História infantil, Hiv, Tratamento.

Abstract: The life of children with the HIV virus is marked by very specific issues that relate to stigma,
prejudice and silence about the health condition which interferes with their participation in the therapeutic
process. To this end, we created a children's story that brings as thematic issues involving the healthdisease process related to HIV/AIDS in childhood. This is a qualitative study aimed to analyze how the
children's story that addresses issues related to HIV/AIDS (continuous use of medication, secrecy, secret,
side effects, examinations, hospitalizations among others) contributes to the understanding of the healthdisease process by HIV carriers' children. It was conducted at the pediatric clinic of the Hospital
Conceição in Porto Alegre / RS, in the period between May and December 2011. The participants were
five children aged between seven and 10 years and their caregivers. It was used for data collection
technique of focus group and interview. Data were analyzed using thematic content analysis in that
emerged two categories: Identification with the history and relationship with the healthdisease process
with the subcategories: everyday situations and experiences and perspectives; and Comprehension of the
history and the health-disease process and the subcategories: previous knowledge and apprehension and
adding knowledge. The results demonstrated that through the telling of stories it is possible to talk with
children about the health-disease process without revealing the diagnosis, leading them to an
understanding of their situation besides the importance of treatment. Furthermore, the interaction with the
story, through catharsis, allowed an identification of their lives with the characters and with their life
projects. It was also perceived that the children's story can be a resource to assist parents and other
caregivers, besides health professionals involved with the childish AIDS to initiate or trigger the process of
revelation of diagnosis to the child.
Key words: Children’s history, Disease, HIV, Nursing.
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SOARES, Joannie dos Santos Fachinelli. Violências nas relações afetivo-sexuais entre adolescentes
do ensino médio de escolas públicas e privadas de Porto Alegre: prevalência e rede de apoio. 2012
. p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lopes, Marta Julia Marques
Resumo: Este estudo insere-se na pesquisa multicêntrica intitulada “Violência entre namorados
adolescentes: um estudo em dez capitais brasileiras”. Buscou-se explorar e analisar a prevalência de
violências nas relações afetivo-sexuais entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade, estudantes de
escolas públicas e particulares de Porto Alegre, e analisar o sistema de atenção à saúde, por eles
referido. O estudo utilizou a abordagem quantitativa e, em sequência, a qualitativa. A população foi
composta por estudantes do 2° ano do ensino médio de escolas públicas e particulares de Porto Alegre.
Os dados foram gerados mediante inquérito epidemiológico aplicado a 283 adolescentes, de quatro
entrevistas individuais e de seis grupos focais. Os dados quantitativos foram analisados através de
descrição de frequências e do cruzamento de variáveis, com o auxílio do software SPSS versão 18.0.
Para os dados qualitativos, utilizou-se o método de análise de conteúdo na modalidade temática, com o
auxílio do software NVivo versão 9.2. Os resultados mostram que 86,1% dos participantes já foram
vítimas e que 86,5% já praticaram algum tipo de violência nas relações afetivo-sexuais, 84% foram, ao
mesmo tempo, vítimas e perpetradores de violências. A violência verbal foi a tipologia mais prevalente,
com 85,5%, sendo mais frequente entre as meninas e os estudantes do ensino público. As ameaças
foram mencionadas por 32,7% dos participantes, sem distinção entre os sexos e entre as redes de
ensino. A violência relacional foi referida por 22,4% desses adolescentes, sendo mais frequente entre os
meninos e entre os estudantes do ensino privado. A violência física foi apontada por 34,7% dos
adolescentes. As meninas apareceram mais como perpetradoras e os meninos como vítimas, sem
diferença significativa entre as redes de ensino. A violência sexual entre os casais adolescentes foi
identificada por 53,3% dos participantes, sem distinção entre as redes de ensino. Entre os sexos, não
houve diferença quanto à vitimização, mas os meninos apareceram como os perpetradores mais
frequentes. Observou-se frequente ocorrência de sobreposição das violências psicológica, física e sexual.
Constatou-se, também, que os adolescentes que sofrem ou praticam violências nos relacionamentos
afetivo-sexuais são mais propensos a apresentar ideação suicida, principalmente para as meninas e para
os estudantes da rede pública. Observou-se a presença de normas culturais de gênero que influenciam e
legitimam algumas formas de violência entre os adolescentes. Apenas 5% dos adolescentes afirmaram já
ter solicitado ajuda por problemas decorrentes de violência nas relações afetivo-sexuais. Em primeiro
lugar, procuram os amigos (51,5%), e, em segundo, os familiares (36,7%). Os profissionais de saúde
foram procurados por 12,1% dos adolescentes. Os resultados foram semelhantes aos encontrados no
estudo nacional, com destaque para Porto Alegre, em relação à violência física sofrida e à legitimidade
dessa forma de agressão, especialmente entre os meninos. Destacou-se a necessidade de tensionar as
implicações do sistema de atenção à saúde nesses eventos, considerando-se a responsabilização e o
comprometimento dos profissionais de saúde na prevenção das violências e promoção da saúde dos
adolescentes.
Palavras-chave: Adolescentes, Enfermagem em saude coletiva, Prevenção primária, Promoção da
saúde, Saúde do adolescente, Violência, Violência de gênero.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/56234/000860422.pdf?sequence=1
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LINHARES, Joelza Celesílvia Chisté. Aplicabilidade da classificação dos resultados de enfermagem
em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada com diagnóstico de enfermagem
volume de líquidos excessivo. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: As manifestações clínicas mais apresentadas pelos pacientes com insuficiência cardíaca (IC)
descompensada estão relacionadas a quadros congestivos. O exame clínico, parte integrante do
processo de enfermagem (PE), é base para a escolha das intervenções mais adequadas na obtenção de
resultados que objetivam a melhora clínica dos pacientes. A possibilidade da utilização de uma
classificação como forma de sistematizar o PE permite que os resultados sejam avaliados a partir dessa
ligação. Na área da enfermagem, verifica-se que a avaliação da aplicabilidade da classificação dos
resultados de enfermagem (NOC), na prática clínica é pouco explorada e ainda não foi testada para
pacientes internados com IC descompensada. O objetivo desse estudo foi testar a aplicabilidade clínica
da NOC em pacientes com IC descompensada por quadros congestivos e com Diagnóstico de
Enfermagem (DE) Volume de Líquidos Excessivo (VLE) durante um período de sete dias ou até a alta
hospitalar. O estudo foi conduzido em duas etapas metodológicas distintas. A primeira etapa teve como
método a validação por consenso de especialistas, para formulação de um instrumento de pesquisa,
contendo os resultados de enfermagem e os indicadores relacionados ao DE VLE, utilizados na segunda
etapa do estudo. Na segunda etapa do estudo desenvolveu-se um estudo de coorte prospectivo. A
amostra constituiu-se de pacientes com IC classe III e IV, conforme a New York Heart Association
(NYHA); idade ? 18 anos; ambos os sexos; com disfunção sistólica ou diastólica; DE estabelecido de
VLE, com suas respectivas intervenções/atividades estabelecidas pelo enfermeiro assistencial, não tendo
os pesquisadores deste estudo qualquer influência sobre o estabelecimento do DE ou prescrição dos
cuidados. Os pacientes foram avaliados durante um período de sete dias ou até a alta hospitalar por duas
enfermeiras especialistas em IC, de forma simultânea e independente. Durante a avaliação clínica
mensurou-se os resultados de enfermagem através da avaliação de seus indicadores. O consenso de
especialistas selecionou oito resultados de enfermagem com 38 indicadores. A coorte de 17 pacientes foi,
predominantemente, do sexo masculino 13(76,5%), brancos 12(70,6%) e com idade média de 60,5
(±13,6) anos. A etiologia mais prevalente foi a isquêmica 8 (47,1) e a fração de ejeção do ventrículo
esquerdo média foi de 27,1(±12,4%). Em relação ao DE estabelecido, todos os 17 pacientes incluídos no
estudo tiveram o esse diagnóstico mantido até o final das avaliações. Dentre os resultados avaliados,
Equilíbrio Hídrico (NOC1), Estado Cardiopulmonar (NOC2), Estado Respiratório (NOC3), Sobrecarga
Líquida Severa (NOC 5), Comportamento de Aceitação: dieta prescrita (NOC 6) e Conhecimento: controle
da insuficiência cardíaca congestiva (NOC7) apresentaram aumento significativo nos escores, quando
comparadas as médias dos resultados da primeira e última avaliação. Sinais Vitais e Equilíbrio eletrolítico
e ácido-base não demonstraram diferenças estatisticamente significativas. Esses resultados permitem
concluir que a utilização da NOC na prática clínica neste cenário foi aplicável e capaz de demonstrar a
melhora clínica dos pacientes avaliados.
Palavras-chave: Avaliação de resultados (cuidados de saúde), Processos de enfermagem/classificação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

534

Nº de Classificação: 18364
SCHARDOSIM, Juliana Machado. Adaptação transcultural e validação clínica do instrumento
neonatal Skin Condition Score para uso no Brasil. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado de enfermagem na saúde da mulher, criança, adolescente e família
Orientador: Cunha, Maria Luzia Chollopetz da
Resumo: A integridade da pele é fundamental para a adaptação do recém-nascido (RN) à vida
extrauterina. A padronização da avaliação de enfermagem sobre a condição de pele dos neonatos é
essencial para a uniformidade no manejo das alterações encontradas. A Neonatal Skin Condition Score
(NSCS) consiste em ferramenta amplamente utilizada na avaliação da condição de pele do RN em países
cujo idioma é o inglês. Este estudo objetivou realizar a adaptação transcultural e validação clínica da
NSCS para uso no Brasil. O método utilizado na adaptação transcultural foi proposto por Beaton e
colaboradores. A adaptação transcultural se estendeu de junho a dezembro de 2011. Nesta fase a escala
foi traduzida e adaptada para uso no Brasil e foi avaliada a clareza da versão pré-final. Para tal, foram
incluídos no estudo 38 profissionais de saúde. A avaliação da clareza da escala foi verificada por meio de
escala Likert , tendo como resultado um nível de clareza superior a 80% nas três variáveis da escala.
Após a validação transcultural procedeu-se a validação clínica, que teve como delineamento um estudo
transversal observacional. Os dados foram coletados entre maio e julho de 2012. Foram incluídos nesta
etapa da pesquisa RNs de qualquer idade gestacional internados na Unidade de Internação Neonatal
(UIN) e no Alojamento Conjunto mãe-bebê (AC) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A
seleção da amostra deu-se por conveniência, totalizando 47 RNs na UIN e 40 no AC. Realizou se um
total de 188 avaliações na UIN e 160 avaliações no AC, considerando duas presenciais e duas por
imagens digitais para cada paciente. A análise estatística da validação clínica buscou verificar a
confiabilidade intra e interobservador por meio dos testes: Kappa ajustado (PABAK), coeficiente de
correlação intraclasse (ICC) e método de Bland Altman. A análise da concordância item a item
demonstrou boa concordância com uso do PABAK em ambas as unidades. A análise dos escores totais
expressos pelo ICC demonstrou resultados satisfatórios apenas na UIN com confiabilidade
intraobservador de 0,88 (muito forte) e intraobservador de 0,61 (forte). No AC a confiabilidade
intraobservador foi de 0,49 (moderada) e a interobservador foi de 0,24 (fraca). O método de Bland Altman
demonstrou qual foi a variação entre os escores intra e interobservadores em ambas as unidades, sendo
que na UIN observou-se uma média de variação interobservador de 0,24 com 1,38 para mais e 1,87
pontos para menos enquanto a média de variação intraobservador foi de 0,1 com 0,83 pontos para mais
e 1,03 pontos para menos. No AC a média de variação interobservador foi de 0,01 com 1,93 para mais e
1,91 para menos, enquanto na confiabilidade intraobservador a média de variação foi de 0,04, com
variação de 1,51 pontos para mais e 1,44 para menos. Conclui-se que a adaptação transcultural e
validação clínica da NSCS está evidenciada para uso em UIN, sendo denominada Escala de Condição da
Pele do Recém-nascido (ECPRN) na versão adaptada para o português falado no Brasil. Sugere-se a
realização de novos estudos em AC, para validação da escala nesta área, bem como estudos de
intervenções de cuidados com a pele com utilização da ECPRN.
Palavras-chave: Dermatologia, Enfermagem transcultural, Estudos de validação, Higiene da pele.

Abstract: Skin integrity is fundamental for the adaptation of a newborn to extrauterine life. The
standardized assessment of neonatal skin conditions by nurses is essential to ensure that possible
abnormalities are handled uniformly. The Neonatal Skin Condition Score (NSCS) is a widely used tool in
countries where the language is English. The purpose of this study was to adapt the NSCS crossculturally and validate it clinically for use in Brazil. The method used for cross-cultural adaptation was
originally described by Beaton et al. Cross-cultural adaptation was conducted from June to December
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2011. In this phase, the score was translated and adapted for use in Brazil, and the clarity of the prefinal
version was evaluated. For that purpose, 38 healthcare workers were included in the study. The
evaluation of the clarity of the scale was verified by Likert scale, resulting in a level of clarity above 80% in
the three variables. After cross-cultural adaptation was proceeded a clinical validation, which was outlined
by a cross-sectional observational study. Data for clinical validation were collected from May to July 2012.
Were included in this phase newborns of any gestational age hospitalized in the Neonatal Intensive Care
Unit (NICU) and in the Rooming-in Care of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). The sample
selection was made by convenience, comprising 47 NB in the NICU and 40 in the Rooming-in Care.
Obtained a total of 188 evaluations in the NICU and 160 in the Rooming-in Care; for each participant, two
face-to-face and two evaluations using digital digital images were made. Statistical analyses of clinical
validation evaluated intra and interobserver reliability using the following tests: Prevalence-Adjusted BiasAdjusted Kappa (PABAK), intraclass correlation coefficient (ICC) and Bland-Altman plots. The item-byitem analysis of agreement revealed good concordance using PABAK in both units. The analysis of total
scores according to ICC revealed satisfactory results only for the NICU, with interrater reliability of 0.88
(excellent) and intrarater reliability of 0.61 (good). In the Rooming-in Care, intrarater reliability was 0.49
(moderate), and interrater reliability, 0.24 (fair). Bland-Altman plots revealed the variation between the
scores intrarater and interrater in both units. In the NICU, was an average variation interrater of 0.24, with
deviation of 1.38 up and 1.87 down while an average variation intrarater reliability observed was 0.1, with
deviation of 0.83 up and 1.03 down. In the Rooming-in Care, average variation of interrater reliability was
0.01, with deviation of 1.93 up and 1.91 down while the average variation of intrarater reliability was 0.04,
with deviation of 1.51 up and 1.44 down. We concluded that the cross-cultural adaptation and clinical
validation of NSCS is evidenced to use in NICU, is called Escala de Condição da Pele do Recém-Nascido
(ECPRN) in the adapted version for Brazilian portuguese. Further studies should be conducted in the RIC
to validate the scale for use in this type of unit as well studies of interventions skin care using ECPRN.
Key words: Dermatology, Newborn, Nursing, Skin care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67151/000872848.pdf?sequence=1
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FEIJO, Maria Karolina Echer Ferreira. Adaptação transcultural, validação de face e conteúdo e
aplicabilidade clínica do Diuretic Treatment Algorithm para o Brasil. 2012 . p. 102. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: No Brasil, a Insuficiência cardíaca (IC) é a principal causa de internação em indivíduos com
idade superior a 65 anos, e a forma de apresentação e causa de descompensação mais comum é a
congestão (80,7%). Evidências precoces de descompensação podem ser reconhecidas em diversos
cenários e avaliadas de forma objetiva através de instrumentos disponíveis, como o Diuretic Treatment
Algorithm – DTA para ajuste de diurético por telefone, com enfoque na avaliação farmacológica e não
farmacológica e no manejo domiciliar da IC. Contudo, esse instrumento encontra-se disponível somente
no idioma inglês americano. Objetivou-se adaptar transculturalmente o DTA para uso no Brasil em
pacientes com IC e Avaliar a validade de face e de conteúdo através de um estudo metodológico
desenvolvido no ambulatório de IC do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As etapas metodológicas
consistiam da tradução, síntese, retro tradução, avaliação dessas etapas pelo autor do instrumento
original, comitê de especialistas e pré-teste por meio de um ensaio clinico randomizado. O instrumento foi
denominado na versão para uso no Brasil de Algoritmo de Ajuste de Diurético (AAD). Por meio de uma
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amostra de conveniência esses pacientes foram randomizados para o grupo intervenção (GI) com ajuste
de diurético conforme o AAD e acompanhados por telefone ou para o grupo controle (GC), com ajuste
convencional e sem acompanhamento. Foram incluídos 34 pacientes, com idade média de 65,29±10,62
anos e predominantemente do sexo masculino 23 (67,6%). Para a adaptação transcultural foram
realizadas 12 modificações referentes à adesão ao tratamento, ligações telefônicas, adequação a dose
de diurético, coleta de exames laboratoriais e consulta de enfermagem. O comitê de especialistas
conferiu ao instrumento sua equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual. Quando
avaliada a congestão, através do Escore Clínico de Congestão (ECC), houve redução significativa do
ECC para o GI alocado para aumento de diurético guiado pelo AAD (6,29 ± 2,4 e 3,64 ± 1,15), quando
comparado ao GC que também aumentou diurético (6,92 ± 3,7 e 5,22 ± 3,0), P< 0,001. A variação do
ECC final para o basal foi superior no GI para aumento de diurético -2 (-3,5; -1,0) quando comparado ao
GC com aumento do diurético 0 (-1,25 ; -1,0), P< 0,001. A variação de peso também foi
significativamente maior no GI -1,4 (-1,7; -0,5) em relação ao GC 0,1 (-1,2; -0,6), P= 0,001. Durante esta
fase de pré teste o grupo submetido a ajuste pelo AAD teve redução do ECC e do peso, indicando que o
instrumento atingiu nesta amostra o atributo para o qual foi desenvolvido, mostrando ser fidedigno.
Outras etapas de validação são necessárias para estabelecer a validade do algoritmo para
implementação na prática clinica.
Palavras-chave: Algoritmos, Diuréticos, Enfermagem transcultural, Estudos de validação, Insuficiência
cardíaca.

Abstract: Heart failure (HF) is the leading cause of hospitalization in Brazil for >65 years old individuals;
the most common form of presentation and cause of decompensation is congestion (80.7%). Early signs
of decompensation may be recognized in several scenarios and can be objectively assessed through
instruments available in literature. The Diuretic Treatment Algorithm (DTA) is one of these instruments; it
was developed for diuretic dose adjustments using a telephone, and its focus relies on pharmacological
and non-pharmacological interventions and heart failure home management. However, this instrument it is
only available in American English. The objective was to transcultural adaptation of the DTA in Brazil for
use in patients with HF and to evaluate the face validity and content through a survey methodology
developed at the clinic of the IC Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transculturally adapt DTA for its
application in Brazil using a sample of patients with HF; to assess face and content validity.
Methodological study developed at developed Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (Outpatient Heart Failure Clinic at Hospital de Clínicas, Porto Alegre).
Methodological steps consisted of translation, synthesis, back translation, previous steps assessment
made by the author of the original instrument, committee of experts assessment and pre-test. The
instrument was named Algoritmo de Ajuste de Diurético (AAD). Through a convenience sample, 34
patients were randomized to the intervention group (IG) with diuretic dose adjustment in agreement with
AAD and they were followed up by telephone or by the control group (CG), with conventional dose
adjustment and without follow up. Thirty-four patients were included in this study, with mean age of
65,29±10,62, majority male (23 male subjects – 67,6%). For the transcultural adaptation, twelve
modifications were realized in regards to the treatment adherence, telephone calls, adequacy of diuretic
dose, laboratorial exams and nursing appointments. The committee of experts gave the instrument its
semantic, idiomatic, experimental and conceptual. When considering congestion, through the Clinical
Congestion Score (CCS). There was a significant reduction of CCS for the IG placed for increased diuretic
dose guided by AAD (6,29 ± 2,4 and 3,64 ± 1,15), when compared to CG, which also presented increased
diuretic dose (6,92 ± 3,7 and 5,22 ± 3,0). The variation of final CCS to basal was higher in IG for the
increased diuretic dose -2 (-3,5; -1,0) when compared to CG with increased diuretic dose 0 (-1,25; -1,0),
(P<0,001). The variation of weight was also significantly higher in IG -1,4 (-1,7; -0,5) in relation to CG 0,1
(-1,2; -0,6), (P=0,001). The results indicated that during the pre-test the group that has its adjustment by
AAD had reduced CCS and weight, indicating that the instrument has reached in this sample the attribute
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to which it was developed, proving to be reliable. However, other validation steps are necessary for the
establishment of validity of this algorithm and its implementation in clinical practice.
Key words: Algorithms, Diuretics, Heart failure, Validation studies.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/55822/000858523.pdf?sequence=1&locale=pt_BR
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LUZIA, Melissa de Freitas. Análise do diagnóstico de Enfermagem Risco de Quedas em pacientes
adultos hospitalizados. 2012 . p. 81. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Lucena, Amália de Fátima
Resumo: Estudo transversal retrospectivo realizado um hospital universitário de grande porte do sul do
Brasil para analisar o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Risco de quedas e os cuidados de enfermagem
prescritos para pacientes adultos hospitalizados em unidades clínicas e cirúrgicas no ano de 2011.
Especificamente, buscou-se identificar a prevalência do DE, o perfil clínico dos pacientes, os fatores de
risco estabelecidos e os cuidados prescritos para esses pacientes, agrupando os últimos de acordo com
as intervenções descritas na Nursing Interventions Classifications (NIC). A amostra constituiu-se de 174
pacientes, e os dados foram coletados em sistema de prescrição informatizado e prontuário online. A
análise foi realizada pela estatística descritiva e o agrupamento dos cuidados de enfermagem nas
intervenções NIC baseou-se no método de mapeamento cruzado. O estudo foi aprovado em Comitê de
Ética e Pesquisa (nº 110631). Houve prevalência do DE Risco de quedas em 4% das internações
estudadas, o perfil dos pacientes com este DE apontou para idosos, sexo masculino (57%), internados
nas unidades clínicas (63,2%), com tempo mediano de internação de 20(10-24) dias, portadores de
doenças neurológicas (26%), cardiovasculares (74,1%) e várias comorbidades (3±1,8). Os fatores de
risco mais prevalentes foram alteração neurológica (43,1%), mobilidade prejudicada (35,6%) e extremos
de idade (10,3%). Entre os 48 diferentes cuidados de enfermagem prescritos, os mais frequentes foram
manter grades no leito (83,2%), orientar paciente/família quanto aos riscos e prevenção de quedas
(49,4%) e manter campainha ao alcance do paciente (40,8%). O agrupamento dos cuidados nas
intervenções NIC apontou Controle do Ambiente: segurança (29,2%), Prevenção de Quedas (20,6%) e
Monitoração Neurológica (15%) como as mais prevalentes. A intervenção Prevenção de Quedas
compreendeu o maior número de cuidados diferentes. Concluiu-se que a prevalência deste DE ainda é
pequena no cenário de estudo, o que talvez possa ser modificado após o início da utilização de
instrumento preditor de risco. O perfil dos pacientes com este DE mostra que são em maioria idosos, com
doenças neurológicas e cardiovasculares e diversas comorbidades, o que requer cuidados preventivos à
multiplicidade desses fatores. A intervenção Prevenção de Quedas mostrou-se realmente prioritária ao
DE Risco de quedas, pois suas atividades se direcionam à multifatorialidade do evento. O uso de
linguagens padronizadas na prática clínica pode contribuir para a qualificação do cuidado, norteando
protocolos de prevenção e de segurança aos pacientes.
Palavras-chave: Acidentes por quedas, Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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SCHLOSSMACHER, Roberta. Proposta de sistemática de avaliação de sobrecarga lombar causada
por condições de trabalho: um estudo de caso em clínica geriátrica. 2012 . p. 64. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Engenharia de Produção
Linha de Pesquisa: Ergonomia e Segurança
Orientador: Amaral, Fernando Goncalves
Resumo: Este trabalho trata do entendimento das condições desfavoráveis de trabalho causadoras de
lombalgias em clínicas geriátricas e tem como objetivo geral propor uma sistemática de avaliação de
sobrecarga ocupacional para analisar condições desfavoráveis de trabalho relacionadas a lombalgias de
caráter ocupacional em profissionais de enfermagem. Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos
objetivos específicos, que correspondem aos três artigos constituintes dessa dissertação. A metodologia
utilizada neste trabalho tem caráter exploratório. O primeiro artigo desenvolve uma revisão da literatura,
visando a mapear relações das causas das lesões lombares e o impacto na vida profissional e pessoal
dos trabalhadores de enfermagem. No segundo artigo, através de uma revisão sistemática de métodos,
suas características e abrangência, utilizados para mensurar a sobrecarga de trabalho causada por
condições ocupacionais desfavoráveis em trabalhadores de enfermagem. Já o terceiro artigo propõe uma
sistemática de avaliação de sobrecarga de trabalho de profissionais de enfermagem, bem como a
aplicação da mesma a partir de um estudo de caso. Como resultado pôde-se perceber quais são as
características inerentes ao trabalho dos profissionais de enfermagem, no contexto de clínicas geriátricas,
assim como quais fatores e cofatores devem ser avaliados para identificar a existência de risco de lesões
lombares relacionadas ao trabalho.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde ocupacional.

Abstract: This research focuses unfavorable working conditions capable of induce problems related to
low back pain in nursing activities in geriatric clinics and the specific objectives were propose a systematic
evaluation of overhead to analyze occupational unfavorable working conditions related to occupational
back pain in professional nursing., corresponding to the three articles performing this dissertation and the
methodology used in this study is exploratory. The first paper proposes a systematic review about the
relationships between low back pain causes and the impact on professional and personal life of nursing.
The second paper is a systematic review of methods and characteristics to measure the workload caused
by unfavorable occupational conditions. The third paper proposes and implements a systematic evaluation
of workload in nursing in a case study. This approach contains more parameters than those founded in the
literature including enterprise organization and personal characteristics. The results pointed out what are
the characteristics related to the nursing professionals work in geriatric clinics and that factors and
cofactors should be evaluated to identify the risk of low back injuries.
Key words: Nursing, Occupational risk.
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Resumo: A úlcera por pressão (UP) é a alteração da integridade cutânea, geralmente sobre uma
proeminência óssea, resultante da pressão que pode estar em combinação com o cisalhamento e/ou
fricção. A qualificação do cuidado aos pacientes em risco para UP tem sido uma constante busca da
enfermagem e a aplicação do processo de enfermagem (PE), com o uso de linguagens padronizadas e
instrumentos preditivos de risco como a Escala de Braden tem se mostrado importantes. A classificação
diagnóstica NANDA-I apresenta o diagnóstico de enfermagem (DE) Risco de Integridade da Pele
Prejudicada, que embora não específico para o risco de UP, tem sido aplicado a estes pacientes. Para
este DE, a Nursing Interventions Classification (NIC) apresenta 51 intervenções de enfermagem ligadas
ao mesmo. Porém, até então, não existiam estudos de validação que apontassem as mais específicas
para o cuidado ao paciente em risco para UP. Assim, este estudo teve por objetivos validar o conteúdo
das intervenções e atividades de enfermagem propostas pela NIC para o DE Risco de Integridade da
Pele Prejudicada, a partir da ligação NIC-NANDA-I, para pacientes adultos em risco de UP e identificar a
existência de outras intervenções e atividades de enfermagem não descritas pela NIC, consideradas por
enfermeiros como utilizadas no cuidado a estes pacientes. Trata-se de um estudo de validação de
conteúdo com base no modelo de Fehring, realizado em dois hospitais brasileiros que possuem grupos
de estudo no cuidado à pele, utilizam o PE e protocolos de prevenção e tratamento de UP. O mesmo foi
aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 56/2010. Participaram do estudo 16 enfermeiros
experts. A coleta de dados utilizou dois instrumentos, em duas etapas. O primeiro destinado à validação
das 51 intervenções e o segundo às 220 atividades de enfermagem referentes às intervenções validadas
como prioritárias. A análise dos dados foi pela estatística descritiva, com cálculo de média ponderada.
Das 51 intervenções, 9(17,6%) foram validadas como prioritárias, com média ponderada ? 0,80;
22(43,1%) como sugeridas, com média ponderada >0,50 e <0,80 e, 20(39,3%) descartadas com média
ponderada ? 0,50. Das 220 atividades de enfermagem, 73(33,2%) foram validadas como prioritárias,
97(44,1%) como sugeridas e 50(22,7%) descartadas, utilizando-se também a média ponderada. As nove
intervenções validadas como prioritárias são: Prevenção de Úlceras de Pressão, Controle de Pressão,
Supervisão da pele, Banho, Cuidado com a Pele: tratamentos tópicos, Monitorização de Sinais Vitais,
Cuidados na Incontinência Urinária, Posicionamento e Terapia Nutricional. Como sugestão, os
enfermeiros apresentaram a intervenção Ações Educativas para a Equipe de Enfermagem que não
consta na NIC para o DE estudado. Constatou-se também, que alguns termos devem ser revistos na
tradução da NIC para o português, para que a linguagem proposta se aproxime da realidade brasileira.
Concluiu-se que o estudo de validação favoreceu a identificação de intervenções e atividades específicas
ao cuidado de pacientes em risco de UP, tendo implicações à prática assistencial, ao ensino e à pesquisa
de enfermagem.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem, Estudos de validação,
Processos de enfermagem, Ulcera de pressao.
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Resumo: A presente investigação teve por objetivo compreender, a partir do referencial teórico da
psicodinâmica do trabalho, a relação entre a organização do trabalho e o prazer e/ou sofrimento da
equipe de enfermagem de uma unidade de internação adulto de um hospital público de ensino. Realizouse um estudo com abordagem qualitativa que seguiu os pressupostos metodológicos de estudo de caso.
Utilizou-se as técnicas de pesquisa entrevista, observação e pesquisa documental dos últimos doze
meses que antecederam as entrevistas. A coleta de dados foi realizada no período entre maio e junho de
2011. Entrevistou-se 18 sujeitos (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) selecionados
intencionalmente, cujo número foi definido por saturação dos dados. Nas observações acompanhou-se o
trabalho da equipe de enfermagem em todos os turnos priorizando os aspectos da organização do
trabalho e os comportamentos dos profissionais com os colegas, pacientes e familiares ou outros
profissionais. Para a organização dos dados o conteúdo das entrevistas foi submetido a análise temática.
Após, realizou-se a triangulação das informações das entrevistas, das observações e da pesquisa
documental, sendo analisadas sob o referencial teórico da psicodinâmica do trabalho. Obteve-se a
aprovação do comitê de ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre/RS
(nº 11-014). Os entrevistados tinham idade entre 22 e 60 anos (média de 35 anos), com média de tempo
de trabalho na unidade de 6,76 anos. Do tratamento dos dados emergiram cinco categorias: a
organização do trabalho na unidade, fatores de prazer no trabalho, fatores de sofrimento no trabalho,
estratégias de enfrentamento do sofrimento e sugestões de melhorias. A primeira categoria revelou
aspectos da organização do trabalho relacionados à fragmentação do trabalho, a imprevisibilidade e a
sobrecarga do trabalho. A segunda categoria apresentou o trabalho em equipe e a melhora do paciente
resultante do trabalho bem feito como fatos geradores de prazer no trabalho para esses trabalhadores. A
terceira categoria contemplou sentimentos e situações referentes à morte e/ou mau prognóstico do
paciente, a falta de reconhecimento do trabalho da enfermagem pelos pacientes, familiares e pela própria
chefia, o medo do erro e o sentimento de impotência. A quarta categoria apontou o trabalho em equipe e
as estratégias de enfrentamento individuais e coletivas como fundamentais no enfrentamento do
sofrimento no trabalho. A quinta e última categoria surgiu a partir das sugestões para melhoria do
trabalho na unidade, as quais foram referentes a adequação da estrutura física e dimensionamento de
pessoal. Verificou-se que o trabalho em equipe da enfermagem ultrapassa os preceitos da convivência
em grupo de trabalho, e revela-se como um processo dinâmico permeado por relações afetivas e
organizacionais que tem a confiança e a cooperação entre os pares como elementos essenciais. A
despeito deste arranjo, houve indicativo da existência de sofrimento entre os participantes do estudo, o
que sugere que por vezes as estratégias isoladas das equipes são insuficientes para abarcar a
complexidade do trabalho da enfermagem. Assim, ações institucionais voltadas à organização do
trabalho e que contemplem a subjetividade do trabalhador poderão ser alternativas viáveis para tentar
alterar essa situação.
Palavras-chave: Enfermagem, Psicodinâmica do trabalho, Recursos humanos em saúde, Saúde do
trabalhador.
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Resumo: Após a base e a estrutura formadas sobre um regime monástico de dedicação e caridade, a
enfermagem foi mudando de perfil, passando de atividade, a profissão regulamentada e respeitada. Por
meio de novas atribuições entregues ao profissional enfermeiro, passou a ser necessário que este receba
uma formação mais adequada as suas funções na modernidade, que incluem além dos cuidados o
gerenciamento da unidade de saúde (US) onde trabalha. A partir dessa constatação foi definido o
problema de pesquisa que norteou este estudo: Quais são as competências de conhecimento,
habilidades e atitudes consideradas como de extrema importância para os gerentes de enfermagem?,
cujos objetivos são: - Identificar o grau de importância das competências de conhecimento, habilidades e
atitudes, segundo à percepção dos gerentes de enfermagem; - Caracterizar a população de gerentes de
enfermagem da instituição pesquisada; - Identificar as competências consideradas de extrema
importância pelos pesquisados; - Descrever sobre as competências consideradas de extrema importância
pelos pesquisados. Para alcançar os objetivos foi realizada uma pesquisa de campo, de caráter
exploratório, descritivo com abordagem quantitativa, que teve como sujeitos 25 gerentes de US de um
hospital escola, de grande porte da cidade de Santa Maria-RS. A pesquisa realizada no ano de 2011,
utilizou um instrumento de pesquisa dividido em duas partes: a) informações sociodemográficas; b) 51
itens para a eleição das competências relacionadas a habilidades (20 itens), conhecimento (16) e atitudes
(15) consideradas de extrema importantes para os enfermeiros gerentes. O resultado apontou que entre
as competências consideradas de extrema importância pelos enfermeiros estão: a) conhecimento:
Conhecer as políticas de saúde (62,50%); Conhece a missão e os objetivos da instituição de saúde
(75,00%); Conhecer os serviços desenvolvidos nas US (79,16%); Conhecimentos de normas e
procedimentos (70,83%); Conhecimento da qualidade do serviço prestado (72,73%); b) habilidade: Ser
capaz de comunicar-se de forma adequada com a equipe e usuários (95,83%); Ser ético com a equipe,
superiores e usuários (91,67%); Ser capaz de promover e manter relacionamento com equipe e usuários
(87,50%); Saber identificar problemas (82,61%); c) atitudes: Ser justo com sua equipe e usuários
(70,83%); Ser aberto as mudanças (70,83%); Ter envolvimento com o trabalho, com a equipe e
comunidade (70,83%); Que privilegie o trabalho em equipe (70,83%); Que saiba aceitar críticas (70,83%).
Do resultado depreende-se que os pesquisados consideram de extrema importância para o gerente de
unidade competências que agregadas ao seu perfil comporão um indivíduo que tem conhecimento de
politicas públicas, normas, missão e objetivos e que avalia a qualidade do seu trabalho; capaz de se
comunicar com os demais de maneira adequada, com um procedimento ético, de companheirismo e
atento aos problemas; flexível, engajado, e participativo, sendo humildade em relação às críticas.
Percebe-se que todas essas competências se reunidas numa só pessoa comporão o profissional ideal,
capacitado moral e tecnicamente para assumir a sua posição gerencial, de cuidados e de cidadão, com
ética, conhecimento e determinação. O resultado da pesquisa deixa perceber a necessidade de estudos
posteriores que possam investigar se os enfermeiros gerentes estão colocando em prática no seu
cotidiano as competências que consideram de extrema importância, de maneira que o seu desempenho
profissional alcance os objetivos almejados por todos.
Palavras-chave: Competências, Enfermagem, Gerência de Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Resumo: O estudo objetivou traduzir o Children with Special Health Care Needs-CSHCN Screener© para
a língua portuguesa, realizar a adaptação cultural e testar a reprodutibilidade do instrumento. O processo
de tradução e adaptação cultural baseou-se nas etapas de tradução, retrotradução, comissão de revisão
e pré-teste. O cenário do pré-teste foi um hospital escola e um pronto atendimento infantil municipal,
localizados no sul do Brasil, os sujeitos foram familiares/cuidadores de crianças de zero a 12 anos
incompletos, em atendimento nos serviços citados. A coleta ocorreu no período de outubro, a amostra
estatística correspondeu a 140 sujeitos e a seleção foi por demanda de atendimento. Conclui-se que a
reprodutibilidade do instrumento traduzido e adaptado nesta amostra foi considerada satisfatória. O
construto da versão traduzida e adaptada apresentou validade convergente com a medida de Alpha de
Cronbach bem como concordância de Kappa perfeita para todos os itens avaliados. Conclui-se que o
instrumento CSHCN Screener© pode ser utilizado em estudos, da língua portuguesa, do Brasil. A
prevalência de crianças com necessidades especiais de saúde-CRIANES foi 36%, o sexo feminino (60%)
mostrou-se mais vulnerável e a principal demanda foi dependência medicamentosa (26%). Os resultados
desta pesquisa podem subsidiar o levantamento sistematizado e validado a nível nacional das demandas
de necessidades especiais de saúde-NES bem como fornecer o perfil epidemiológico das CRIANES.
Pretende-se contribuir na área do conhecimento de Enfermagem, reconhecendo essa clientela como
emergente nos serviços de saúde, redirecionando as orientações e atuando juntamente as instituições no
sentido de identificar, acompanhar, realizar referência e contrarreferência, nos serviços de saúde. Da
mesma forma para os demais profissionais, pois essa clientela necessita de ações intersetoriais, pois as
NES podem acarretar ou agravar problemas sociais e educacionais.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Saúde da criança, Tradução.
Acesso remoto ao texto integral: http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Andrea_Arrue.pdf
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Resumo: A incidência de pessoas com insuficiência renal crônica vem aumentando significativamente,
atingindo números alarmantes de indivíduos com falência renal. Esta é uma enfermidade que
compromete a função renal e incapacita a manutenção da homeostasia interna do organismo. O
tratamento geralmente causa frustrações e limitações devido às diversas restrições alimentares e
modificações no estilo de vida, o que exige do paciente a participação no seu próprio tratamento,
determinando a sua autonomia. Assim, este estudo teve como objetivos descrever como as pessoas com
insuficiência renal crônica em tratamento conservador cuidam de si e identificar as possibilidades e os
limites do cuidado de si das pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento conservador. Trata-se
de uma pesquisa de campo, qualitativa, descritiva, cujo cenário do estudo foi o Ambulatório de Uremia do
Hospital Universitário de Santa Maria. Participaram do estudo 15 pessoas com insuficiência renal crônica
em tratamento conservador que frequentavam o ambulatório. A coleta dos dados foi realizada por meio
da entrevista narrativa complementada pela consulta aos prontuários dos pacientes. O método de análise
dos dados foi por meio da análise temática, que é uma modalidade específica da análise de conteúdo
proposta por Minayo. Foram respeitados todos os aspectos éticos conforme Resolução nº 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram organizados em duas categorias, a primeira, o cotidiano
de pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento conservador como possibilidade para o
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cuidado de si, foi desvelada nos temas: a experiência do cuidado de si das pessoas com insuficiência
renal crônica no tratamento conservador, a autonomia no cuidado de si das pessoas em tratamento
conservador e o apoio da família como possibilidade do cuidado de si no tratamento conservador. A
segunda categoria denominada os limites do cuidado de si de pessoas com insuficiência renal crônica em
tratamento conservador, teve como temas: o avanço da doença e a dependência de cuidados, e os
limites e as repercussões do tratamento conservador na insuficiência renal crônica. Entende-se que os
resultados dessa pesquisa possam contribuir no cuidado prestado as pessoas com insuficiência renal
crônica em tratamento conservador e na manifestação da sua autonomia através do cuidado de si. Cabe
a equipe de saúde pensar e atuar na promoção da saúde dessas pessoas com um olhar voltado a
autonomia, nas atividades de educação em saúde, na busca da qualidade de vida.
Palavras-chave: Cuidado de si, Enfermagem, Insuficiência renal crônica.
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi compreender o cotidiano das mães de recém-nascidos prematuros
(RNP) internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) em manutenção da lactação diante da
(im)possibilidade de amamentar. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com abordagem
fenomenológica. A produção dos dados ocorreu na UTIN do Hospital Universitário de Santa Maria/RS,
nos meses de dezembro de 2010 a abril de 2011. Foram realizadas sete entrevistas fenomenológicas,
com as mães dos recém-nascidos internados nessa unidade e que estavam (im)possibilitadas de
amamentar devido às condições clínicas do bebê. A análise dos dados, pautada no referencial teórico
metodológico de Martin Heidegger, desvelou na compreensão vaga e mediana que para as mães de RNP
na UTIN a manutenção da lactação diante da (im)possibilidade de amamentar significa ter algum
problema de saúde na gestação que fez o bebê nascer antes da hora esperada. Querem saber o que o
bebê tem e o que está acontecendo. Ficam preocupadas com a situação, mas depois se acalmam, porém
continua sendo difícil. Temem pelo bebê que nasceu antes da hora, prematuro e pequeno. O bebê teve
que ficar na UTI e a mãe ir para casa e deixar o bebê no hospital. Gostariam que o filho estivesse
mamando no peito. É difícil ter que colocar o leite fora e dói porque empedra. Colocar o filho no peito faz
se sentir mais mãe. Tirar o leite poderá ajudar na recuperação do filho. Manter a rotina do lar e ter que ir
e vir do hospital é cansativo. O tempo que estão junto ao bebê é bom e ajuda. Rezam para que ele
melhore e pegue peso para ir para casa. Encontram apoio nos profissionais e na família. Na
compreensão interpretativa, as mães se mostram com ser-mãe-de-RNP diante da dupla facticidade de ter
um filho prematuro e que está internado na UTIN. Presas na falação por repetir o que levou ao parto
prematuro e acerca da importância do leite materno, curiosas sobre a saúde do bebê. Porém se mantêm
na ambiguidade ao pensar que compreenderam o motivo do parto prematuro, quando na verdade ainda
não. Se mostram no modo do temor, em suas três perspectivas: apavoradas com o bebê prematuro e
pequeno, horrorizadas com a internação na UTIN e aterrorizadas por terem que dar alta e deixar o bebê
no hospital. Se mantêm ocupadas com a ordenha e a rotina de ir e vir do hospital para casa se mostram
ser-com o filho quando o colocam no peito para mamar, o que as possibilita fazer o movimento de
ocupação para pré-ocupação. São ser-com a família e profissionais de enfermagem, mostrando que
precisam de apoio e se mantêm na decadência quando se mostram conformadas com a situação. O
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vivido do ser-mãe-de-RNP aponta para a necessidade de aliar a assistência ao RNP à atenção à família,
especialmente, às mães. Além de congregar a dimensão biológica e clínica, imprescindível à sobrevida
dos RNP, à dimensão subjetiva e social do cuidado à tríade mãe/filho/família.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Mães, Prematuro, Unidades de terapia intensiva.
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Resumo: O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), ou Peripherally Inserted Central Venous
Catheter (PICC) é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia superficial da extremidade que
progride, por meio da ajuda do fluxo sanguíneo e de procedimentos de inserção, até o terço distal da veia
cava, ficando a nível central. Atualmente, o enfermeiro é um dos principais responsáveis pela avaliação
da necessidade do uso desse dispositivo, além de ser o profissional mais diretamente envolvido na
construção de protocolos institucionais. Assim, delimitou-se como objeto de estudo: a atuação das
enfermeiras na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino. O objetivo geral
deste estudo foi compreender a atuação de enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças
em um hospital de ensino. Os objetivos específicos foram: descrever as bases para a atuação dos
enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino; analisar os riscos e
benefícios da utilização do PICC no cenário de estudo e discutir os limites e possibilidades da utilização
do PICC em neonatos e crianças no contexto de um hospital de ensino. Tratou-se de um estudo
qualitativo de caráter exploratório-descritivo, realizado de abril a maio de 2012. Os sujeitos foram 20
enfermeiros da Unidade de Internação Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica,
Pronto Socorro Pediátrico e Centro de Transplante de Medula Óssea, de um hospital de ensino no sul do
Brasil. Foi aplicado o Método Criativo Sensível, por meio de três Dinâmicas de Sensibilidade e
Criatividade: Árvore do Conhecimento, Corpo Saber e Almanaque.Os dados foram submetidos à Análise
de Discurso em sua corrente francesa. Os resultados apontam que o enfermeiro ocupa posição de
destaque na utilização do PICC em neonatos e crianças, sendo que seu preparo inicia na graduação,
complementa-se com a capacitação legal e estende-se na prática diária, raciocinando clinicamente e
avaliando riscos e benefícios. A incorporação de novas tecnologias em terapia intravenosa traz a
necessidade de atenção redobrada com a segurança do paciente. As enfermeiras tem o cuidado de
estabilizar, hemodinamicamente, a criança, manipular o mínimo possível seu corpo e não a expor ao
risco de infecção, com observação de técnicas assépticas. Para tanto, escolhem criteriosamente o local
de acesso e não excedem três tentativas. Para prevenir o estresse do paciente, equipe e familiares devese atentar para as orientações, a analgesia e a sedação. Recomenda-se a invidualização/singularização
de cada caso com a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, pois esta viabiliza,
registra e evidencia o trabalho do enfermeiro. Assim, espera-se que esse profissional possa assumir e
manter a autonomia diante da indicação, inserção, manutenção e retirada do PICC, atuando com
competência técnica e legal. Desse modo, o enfermeiro deve buscar capacitação continuada para
assumir esta atividade desenvolvendo-a de forma responsável, consciente e preventiva.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Cuidados de enfermagem, Enfermagem neonatal,
Enfermagem pediátrica, Infusões intravenosas.
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Nº de Classificação: 18375
OLIVEIRA, Cristine Ruviaro de. Cateter central de inserção periférica em neonatologia e pediatria: as
vozes das enfermeiras. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Rodrigues, Elisa da Conceição
Resumo: O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), ou Peripherally Inserted Central Venous
Catheter (PICC) é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia superficial da extremidade que
progride, por meio da ajuda do fluxo sanguíneo e de procedimentos de inserção, até o terço distal da veia
cava, ficando a nível central. Atualmente, o enfermeiro é um dos principais responsáveis pela avaliação
da necessidade do uso desse dispositivo, além de ser o profissional mais diretamente envolvido na
construção de protocolos institucionais. Assim, delimitou-se como objeto de estudo: a atuação das
enfermeiras na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino. O objetivo geral
deste estudo foi compreender a atuação de enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças
em um hospital de ensino. Os objetivos específicos foram: descrever as bases para a atuação dos
enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino; analisar os riscos e
benefícios da utilização do PICC no cenário de estudo e discutir os limites e possibilidades da utilização
do PICC em neonatos e crianças no contexto de um hospital de ensino. Tratou-se de um estudo
qualitativo de caráter exploratório-descritivo, realizado de abril a maio de 2012. Os sujeitos foram 20
enfermeiros da Unidade de Internação Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica,
Pronto Socorro Pediátrico e Centro de Transplante de Medula Óssea, de um hospital de ensino no sul do
Brasil. Foi aplicado o Método Criativo Sensível, por meio de três Dinâmicas de Sensibilidade e
Criatividade: Árvore do Conhecimento, Corpo Saber e Almanaque.Os dados foram submetidos à Análise
de Discurso em sua corrente francesa. Os resultados apontam que o enfermeiro ocupa posição de
destaque na utilização do PICC em neonatos e crianças, sendo que seu preparo inicia na graduação,
complementa-se com a capacitação legal e estende-se na prática diária, raciocinando clinicamente e
avaliando riscos e benefícios. A incorporação de novas tecnologias em terapia intravenosa traz a
necessidade de atenção redobrada com a segurança do paciente. As enfermeiras tem o cuidado de
estabilizar, hemodinamicamente, a criança, manipular o mínimo possível seu corpo e não a expor ao
risco de infecção, com observação de técnicas assépticas. Para tanto, escolhem criteriosamente o local
de acesso e não excedem três tentativas. Para prevenir o estresse do paciente, equipe e familiares devese atentar para as orientações, a analgesia e a sedação. Recomenda-se a invidualização/singularização
de cada caso com a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, pois esta viabiliza,
registra e evidencia o trabalho do enfermeiro. Assim, espera-se que esse profissional possa assumir e
manter a autonomia diante da indicação, inserção, manutenção e retirada do PICC, atuando com
competência técnica e legal. Desse modo, o enfermeiro deve buscar capacitação continuada para
assumir esta atividade desenvolvendo-a de forma responsável, consciente e preventiva.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Cuidados de enfermagem, Enfermagem neonatal,
Enfermagem pediátrica, Infusões intravenosas.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVEIRA, Daiany Saldanha da. A educação para o trabalho na perspectiva dos agentes
comunitários de saúde. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Beck, Carmem Lúcia Colomé
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva que tem como objetivo
compreender o processo de educação no trabalho na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Os sujeitos do estudo atuavam em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde (EACS), com a participação de 25 sujeitos. Foram selecionados dois
instrumentos de coleta de dados: questionário estruturado auto-aplicável de levantamento de dados
sócio-demográficos e roteiro de entrevistas com questões norteadoras para a técnica do grupo focal.
Para tanto, no tratamento dos dados sócio-demográficos foi utilizada a estatística descritiva e para os
dados qualitativos coletados por meio dos grupos focais foi feita a análise de conteúdo conforme Bardin.
Este estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quanto aos resultados a
maioria é do sexo feminino, com idade média de 38 anos, ensino médio completo e tempo de serviço
entre 06 e 10 anos. A maioria teve como motivo de ingressar na ocupação de ACS a estabilidade
profissional e exerciam, na sua maioria, atividades em comércio e vendas antes de atuar como ACS. Os
ACS identificam que a educação no trabalho acontece na forma de capacitações. Em relação aos
aspectos organizacionais, as capacitações são desenvolvidas a partir de um cronograma fechado; sem
periodicidade; com carga horária insuficiente para a aprendizagem; há privilégio de determinadas
categorias profissionais em relação ao acesso às ações educativas posteriores à formação inicial; há
falha quanto à divulgação das capacitações; o espaço físico onde são desenvolvidas as capacitações é
inadequado, com número elevado de participantes que contribuem para a ineficácia dos recursos
audiovisuais e os agentes comunitários não recebem auxílio transporte para participação nas
capacitações. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos das capacitações, identificou-se que os
conteúdos são desenvolvidos de modo superficial, com valorização de termos técnicos; os assuntos são
direcionados para ACS da área urbana; há ausência de espaços de discussão e troca de experiências;
há divergência entre a teoria e a prática; adotam-se abordagens idênticas para realidades diferentes de
ESF e EACS; as dinâmicas propostas são interessantes, contudo os estudos de casos não têm retorno
dos instrutores e não há um método de avaliação do aprendizado adquirido. O estudo revela ainda que,
para os ACS, as capacitações não contribuem de modo significativo para a orientação do processo de
trabalho, levando-os a buscarem outras estratégias que possam auxiliar no seu aprendizado. Logo,
recomenda-se a criação de espaços educativos coletivos para os ACS que visem à transformação das
práticas profissionais por meio de processos reflexivos, de discussão de propostas e trocas de
experiências de acordo com a realidade e com a necessidade dos trabalhadores e que os valorizem
como sujeitos ativos no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Educação, Enfermagem.

Abstract: This is a qualitative, exploratory and descriptive research which aims to understand the
education process at work into the perspective of Community Health Agents (CHA). The subjects of this
study worked in teams of the Family Health Strategy (FHS) and of Community Health Workers (CHW),
involving during the research a total of 25 subjects. Two instruments of data collection were selected:
self-administered structured survey questionnaire of socio-demographic data and set of interviews with
questions for the technique of focal group. Regarding to socio-demographic data a descriptive statistics
was employed; qualitative data collected from the focal groups were analyzed according to Bardin. This
study followed the 196/96 resolution of the National Health Council. From the results, majority were

547

female, mean age of 38 years, high school complete and working time between 06 and 10 years. Most of
them reported as motivation to join CHA the professional stability, and in their majority they worked as
saleswomen before became CHA. The CHA identified that education at work happened in the form of
capacitation. Regarding the organizational aspects, capabilities were developed from a already set
schedule; without periodicity, with insufficient workload for learning; there were professional privilege in
certain areas, related to the access to educational activities after the initial training; there was failure in
the way of training disclosure , the physical space where these skills are developed was inadequate, with
high number of participants which contributed to the ineffectiveness of audiovisual resources, and
community workers did not receive transport assistance for the participation during the training time.
Relative to the theoretical and methodological aspects of the training, it was found that the subjects were
developed in a superficial condition, with an appreciation of technical terms; issues were directed to the
CHA of urban area; There was a lack of space for discussion and exchange of experiences; divergences
between theory and practice; similar approaches were applied to different realities of FHS and CHW; the
dynamics proposed were interesting; however the case studies did not bring to the group the results
reached, and there was not a method to assess the knowledge acquired. Standing out yet in this study,
for the CHA, that the capacitation did not contribute significantly to the orientation of the work process,
leading them to looking for other strategies, which may assist in their learning. Therefore, creation of
collective educational spaces for the CHA are recommended, aiming the transformation of professional
practice through the reflexive processes, discussion of proposals and exchanges of experiences,
according to the reality and needs of the workers as active subjects in the learning process.
Key words: Community Health Agent, Education, Nursing.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Daiany%20Saldanha%20da%20Silveira%20Donaduzzi.pdf
Nº de Classificação: 18376
SILVEIRA, Daiany Saldanha da. A educação para o trabalho na perspectiva dos agentes
comunitários de saúde. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Weiller, Teresinha Heck
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva que tem como objetivo
compreender o processo de educação no trabalho na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Os sujeitos do estudo atuavam em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde (EACS), com a participação de 25 sujeitos. Foram selecionados dois
instrumentos de coleta de dados: questionário estruturado auto-aplicável de levantamento de dados
sócio-demográficos e roteiro de entrevistas com questões norteadoras para a técnica do grupo focal.
Para tanto, no tratamento dos dados sócio-demográficos foi utilizada a estatística descritiva e para os
dados qualitativos coletados por meio dos grupos focais foi feita a análise de conteúdo conforme Bardin.
Este estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quanto aos resultados a
maioria é do sexo feminino, com idade média de 38 anos, ensino médio completo e tempo de serviço
entre 06 e 10 anos. A maioria teve como motivo de ingressar na ocupação de ACS a estabilidade
profissional e exerciam, na sua maioria, atividades em comércio e vendas antes de atuar como ACS. Os
ACS identificam que a educação no trabalho acontece na forma de capacitações. Em relação aos
aspectos organizacionais, as capacitações são desenvolvidas a partir de um cronograma fechado; sem
periodicidade; com carga horária insuficiente para a aprendizagem; há privilégio de determinadas
categorias profissionais em relação ao acesso às ações educativas posteriores à formação inicial; há
falha quanto à divulgação das capacitações; o espaço físico onde são desenvolvidas as capacitações é
inadequado, com número elevado de participantes que contribuem para a ineficácia dos recursos
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audiovisuais e os agentes comunitários não recebem auxílio transporte para participação nas
capacitações. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos das capacitações, identificou-se que os
conteúdos são desenvolvidos de modo superficial, com valorização de termos técnicos; os assuntos são
direcionados para ACS da área urbana; há ausência de espaços de discussão e troca de experiências;
há divergência entre a teoria e a prática; adotam-se abordagens idênticas para realidades diferentes de
ESF e EACS; as dinâmicas propostas são interessantes, contudo os estudos de casos não têm retorno
dos instrutores e não há um método de avaliação do aprendizado adquirido. O estudo revela ainda que,
para os ACS, as capacitações não contribuem de modo significativo para a orientação do processo de
trabalho, levando-os a buscarem outras estratégias que possam auxiliar no seu aprendizado. Logo,
recomenda-se a criação de espaços educativos coletivos para os ACS que visem à transformação das
práticas profissionais por meio de processos reflexivos, de discussão de propostas e trocas de
experiências de acordo com a realidade e com a necessidade dos trabalhadores e que os valorizem
como sujeitos ativos no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Educação, Enfermagem.

Abstract: This is a qualitative, exploratory and descriptive research which aims to understand the
education process at work into the perspective of Community Health Agents (CHA). The subjects of this
study worked in teams of the Family Health Strategy (FHS) and of Community Health Workers (CHW),
involving during the research a total of 25 subjects. Two instruments of data collection were selected:
self-administered structured survey questionnaire of socio-demographic data and set of interviews with
questions for the technique of focal group. Regarding to socio-demographic data a descriptive statistics
was employed; qualitative data collected from the focal groups were analyzed according to Bardin. This
study followed the 196/96 resolution of the National Health Council. From the results, majority were
female, mean age of 38 years, high school complete and working time between 06 and 10 years. Most of
them reported as motivation to join CHA the professional stability, and in their majority they worked as
saleswomen before became CHA. The CHA identified that education at work happened in the form of
capacitation. Regarding the organizational aspects, capabilities were developed from a already set
schedule; without periodicity, with insufficient workload for learning; there were professional privilege in
certain areas, related to the access to educational activities after the initial training; there was failure in
the way of training disclosure , the physical space where these skills are developed was inadequate, with
high number of participants which contributed to the ineffectiveness of audiovisual resources, and
community workers did not receive transport assistance for the participation during the training time.
Relative to the theoretical and methodological aspects of the training, it was found that the subjects were
developed in a superficial condition, with an appreciation of technical terms; issues were directed to the
CHA of urban area; There was a lack of space for discussion and exchange of experiences; divergences
between theory and practice; similar approaches were applied to different realities of FHS and CHW; the
dynamics proposed were interesting; however the case studies did not bring to the group the results
reached, and there was not a method to assess the knowledge acquired. Standing out yet in this study,
for the CHA, that the capacitation did not contribute significantly to the orientation of the work process,
leading them to looking for other strategies, which may assist in their learning. Therefore, creation of
collective educational spaces for the CHA are recommended, aiming the transformation of professional
practice through the reflexive processes, discussion of proposals and exchanges of experiences,
according to the reality and needs of the workers as active subjects in the learning process.
Key words: Community Health Agent, Education, Nursing.
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Nº de Classificação: 18377
RIBEIRO, Danilo Bertasso. Motivos da tentativa de suicídio expressos por homens usuários de
álcool e outras drogas. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Terra, Marlene Gomes
Resumo: A saúde masculina nos últimos anos vem sendo abordada em alguns estudos. Isto decorre do
aumento da morbimortalidade que tem acometido esta população. Entre os óbitos por causas externas,
o suicídio é a terceira maior causa de morte que atinge os homens. Em virtude desses achados, esta
pesquisa tem como objetivo compreender os motivos porque da tentativa
de suicídio em homens
usuários de álcool e outras drogas. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, fenomenológica, na
perspectiva do referencial teórico-filosófico da Sociologia Fenomenológica de Alfred Schütz, realizada
no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS – Ad) “Caminhos do Sol” no município de
Santa Maria, Rio Grande do Sul. Os sujeitos da pesquisa foram homens adultos, na faixa etária de 24 a
50 anos, usuários e/ou dependentes de álcool e outras drogas que tentaram suicídio e que realizavam
tratamento nesse serviço. A coleta das informações ocorreu no mês de dezembro de 2011, por meio da
entrevista fenomenológica, gravada, a qual foi encerrada após onze encontros, quando se percebeu a
convergência nos discursos. Foi desenvolvida a análise e interpretação compreensiva dos depoimentos,
na qual foram utilizados os passos elaborados por autores da área de enfermagem que são referências
nacionais da Sociologia Fenomenológica de Alfred
Schütz. Foram respeitados os aspectos éticos,
conforme Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Na análise compreensiva do típico da
ação dos homens que realizaram a tentativa de suicídio, foram desveladas três categorias concretas:
Tentativa de suicídio pelo uso de álcool e outras drogas – revelou que o consumo, a dependência e os
sintomas da abstinência de álcool e outras drogas e as diversas circunstâncias da situação biográfica
vivida
contribuíram para a ação suicida; Tentativa de suicídio pelas situações do mundo da vida
familiar – relacionou a situação biográfica dos homens no cotidiano da vida familiar, relações
intersubjetivas conturbadas neste âmbito, constituídas pela falta de atenção, diálogo, escuta e
a
dependência de álcool e outras drogas, que contribuíram para estes homens sentirem-se como um
incômodo para a família; Tentativa de suicídio por sentimentos vividos no cotidiano
– apresentou
sentimentos de aflição, externalizada por meio da consciência dos homens ao realizar a tentativa de
suicídio, os quais foram: baixa autoestima, dificuldades para verbalizar
angústias, culpa, covardia,
fraqueza, não aceitação, decepções amorosas, solidão, tristeza e desesperança em relação ao sentido
na vida. Espera-se que o presente estudo forneça subsídios aos profissionais de saúde para que estes
compreendam os motivos que levam os homens à ação suicida e, desta maneira, elaborar estratégias
de prevenção ao suicídio.
Palavras-chave: Abuso de Substâncias Psicoativas, Enfermagem, Homens, Suicídio, Tentativa de
suicídio.

Abstract: Men's health nowadays has been addressed in some studies. This follows from the morbidity
and mortality increase that has affected this population. Among deaths due to external causes, suicide is
the third leading cause of death that affects men. Given these findings, this research
aims to
comprehend the reasons why the suicide attempt in male alcohol and/or other drugs users. This is a
qualitative, Sociological phenomenological perspective based on the
theoretical and methodological
framework of Alfred Schütz, held at the Center for Psychosocial Care of Alcohol and Drug (CPC - Ad)
"Paths of the Sun" in Santa Maria, Rio Grande do Sul. Research subjects were male adults, aged from
24 to 50 year old, alcohol
and/or other drugs users, attempted suicide and who were undergoing
treatment in this service. Data collection occurred in December 2011, through the phenomenological
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interview,
recorded, which was closed after the 11th meeting empathic when they realized the
sufficiency of meanings. We developed the analysis and interpretation of the testimonies, which were
used by authors elaborate the steps of national nursing field references on Phenomenological Sociology
of Alfred Schütz. We respected ethics, according to Resolution N º 196/96 of the National Health Board
in the comprehensive analysis of typical action of the men who carried out the suicide attempt, three
categories were revealed concrete: Suicide attempt for alcohol and other drugs use – revealed that the
use, dependence and withdrawal symptoms of alcohol and other drugs use and various circumstances of
the biographical
situation experienced contributed to the suicidal action; Suicide Attempt for world
situations in the family life - related to biographic situation of men in everyday family life, interpersonal
relations in this troubled context, constituted by the lack of attention, dialogue, listening and dependence
on alcohol and other drugs that contributed to these men feel like a nuisance to the family; Suicide
Attempt for experienced feelings in daily life - presented verbalization of distress feelings, externalized
through the consciousness of men to carry out the suicide attempt, which were: low self-esteem, difficulty
verbalizing anguish, guilt, cowardice,
weakness, rejection, heartbreak, loneliness, sadness and
hopelessness in relation to meaning in life. It is hoped that this study will provide grants to health care
professionals so that they understand the motives that lead individuals, especially men, to suicidal action
and thus, develop strategies for suicide prevention.
Key words: Men, Suicide attempt, Suicide, Psychoactive substance abuse, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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FREITAS, Etiane de Oliveira. Estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness entre
discentes de enfermagem. 2012 . p. 142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Guido , Laura de Azevedo
Resumo: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo exploratório, transversal, com o
objetivo de analisar estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness entre discentes de
enfermagem. A pesquisa foi realizada numa universidade pública no interior do Rio Grande do Sul. A
coleta dos dados deu-se nos meses de abril e maio de 2011. Seguiu-se um protocolo de pesquisa que
consta de Formulário sociodemográfico e acadêmico dos discentes, Instrumento para Avaliação de
Estresse em Estudantes de Enfermagem, Inventário de Estratégias de Coping, Inventário de Depressão
de Beck, Maslach Burnout Inventory - Student Survey e Escala de Hardiness. As variáveis sóciodemográficas, e acadêmicas bem como os itens que compõem os instrumentos foram analisadas pelo
programa pelo Statistical Analisys System – versão 9.1 e Statistica – versão 7.1. A consistência interna
das escalas foi atestada pelo Coeficiente Alpha de Cronbach. A população do estudo foi composta por
130 discentes de enfermagem, 86,92% do sexo feminino, 69,23% com idade entre 20 e 24 anos, 86,92%
solteiros, 93,08% sem filhos, 60% residem com familiares, 70,77% não praticam esporte, 68,46%
realizam atividade de lazer, 64,62% participam de grupo de pesquisa/estudo, 64,62% não recebem bolsa,
93,08% não possui outra atividade de trabalho, 89,23% não relatam experiência profissional na área da
saúde, 97,69% não frequentou outro curso superior, 86,92 estão satisfeito com o curso e 34,62% já
pensou desistir do mesmo. Os discentes têm em média 22,5 anos. Estão matriculados em média em 5,30
disciplinas, levam 37,57 minutos para chegar a universidade, estudam em média 2,19 horas por dia e
dedicam 5,25 horas ao grupo de pesquisa/estudos por semana. Dentre as situações que representam
maior estresse, aquelas vinculadas ao gerenciamento do tempo foram prevalentes e as situações
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referentes à comunicação profissional foram avaliadas como as menos estressantes. Quanto às
estratégias de coping, identificou-se que o fator resolução de problemas, obteve maior média (1,72),
portanto, o fator mais utilizado pelos discentes. O fator confronto obteve a menor média (0,78), sendo
assim o fator menos utilizado por esta população. No que se refere à Síndrome de Burnout 51,54% dos
discentes possuem alta exaustão emocional, 53,85% baixa despersonalização e 52,31% alto eficácia
profissional. Identificou-se 20,07% dos discentes com indicativo de burnout. Na avaliação dos sintomas
depressivos verificou-se que 76,92% indivíduos estão dentro da normalidade, 16,92% com presença de
disforia e 6,15% com quadro sugestivo de depressão. Em relação a personalidade hardiness 51,54% e
54,62% dos discentes são altos no domínio compromisso e controle, respectivamente, e 50,77% são
baixo no domínio desafio. Identificou-se 19,23% dos discentes com personalidade hardy. Encontraram-se
correlações significativas entre estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness. Conclui-se
que a personalidade hardiness interfere na avaliação do estresse, na utilização das estratégias de coping
na ocorrência de burnout e sintomas depressivos. Os resultados deste estudo poderão auxiliar a
coordenação do curso de enfermagem na avaliação da estrutura curricular, contribuir com intervenções
no cotidiano acadêmico, a fim de torná-lo mais produtivo e menos desgastante, bem como, minimizar os
efeitos do estresse e diminuir o risco de burnout nos enfermeiros recém graduados, além de oportunizar
melhores condições de saúde aos acadêmicos de enfermagem e futuros profissionais no ingresso ao
mundo do trabalho.
Palavras-chave: Acadêmicos de enfermagem, Enfermagem, Estresse.
Acesso
remoto
ao
texto
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao%20%20Etiane%20de%20Oliveira%20Freitas.pdf

integral:

Nº de Classificação: 18379
FREITAS, Fernanda Franceshi de. Significado atribuídos pelo familiar à alta hospitalar da pessoa
com transtorno mental. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Terra, Marlene Gomes
Resumo: No cotidiano de uma unidade de internação psiquiátrica, a fragilização dos familiares de
pacientes hospitalizados compõe parte da realidade vivenciada pelos profissionais da área da saúde. A
ansiedade ocasionada por ter uma pessoa significativa hospitalizada gera necessidade de escuta deste
familiar, um momento que possa descrever como se sente quanto à internação e, após, em relação à alta
hospitalar. Este estudo objetivou compreender os significados atribuídos pelo familiar à alta hospitalar da
pessoa com transtorno mental. Utilizou-se a abordagem qualitativa de natureza fenomenológica à luz do
referencial teórico-filosófico de Maurice Merleau-Ponty e da fenomenologia-hermenêutica de Paul
Ricoeur. O cenário de pesquisa foi a Unidade de Internação Psiquiátrica Paulo Guedes do Hospital
Universitário de Santa Maria/RS. A entrada em campo aconteceu após a aprovação do protocolo do
Projeto de Dissertação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Santa Maria, sob o nº 0343.0.243.000-11.Para a produção dos dados foi realizada uma entrevista com
10 familiares de pessoas internadas na referida unidade, mas que já haviam sido comunicadas da alta
hospitalar, no período de janeiro a março de 2012. O número de entrevistas não foi previamente definido,
uma vez que na fenomenologia observa-se a invariância dos significados aparentes nos discursos e
convergentes com os objetivos da pesquisa. Utilizou-se a seguinte questão norteadora para os encontros:
Conte-me o que a alta de seu familiar da unidade de internação psiquiátrica significa para você. A partir
da compreensão e interpretação dos discursos dos familiares emergiu a metáfora em três temas: o
mundo da família revelado pelo familiar, a existencialidade do familiar na relação com o outro (a pessoa
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com transtorno mental) e ambiguidade da alta hospitalar: entre a possibilidade de convívio e o receio de
uma nova crise.Os significados atribuídos pelo familiar à alta hospitalar da pessoa com transtorno mental
desvelaram-se marcados pela ambiguidade. Em um momento, o familiar expressa satisfação pela
melhora do outro e por restabelecer o convívio. Em outro, manifesta receio diante do horizonte de
possibilidades por vir, em consequência da recordação do vivido com seu ente. Assim, observa-se que a
enfermagem pode construir espaços de intersubjetividade com os familiares, visando à sua compreensão
do processo de alta, de modo que esses sejam auxiliados no exercício da ressignificação de suas
vivências e no enfrentamento de suas ambiguidades.
Palavras-chave: Alta do paciente, Enfermagem, Família, Pessoas mentalmente doentes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Fernanda%20Franceschi%20de%20Freitas.pdf

Nº de Classificação: 18380
PIMENTA, Lizandra Flores. Cultura no processo de parturição: contribuições para a enfermagem.
2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Ressel, Lúcia Beatriz
Resumo: A investigação teve como objetivo compreender como a cultura influencia no processo de
parturição da mulher. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa com abordagem cultural. Os cenários
foram uma Unidade sanitária e um hospital de referência para a gestação de alto risco e para
intercorrências ginecológicas de um município do interior do Rio Grande do Sul/Brasil. Os sujeitos deste
estudo foram oito mulheres, em idade fértil, com história pregressa de parto vaginal ou cesariano, na
faixa etária entre 22 e 35 anos que tiveram filhos a partir do ano de 2004 e fora do período gravídico
puerperal. Para produção dos dados, utilizou-se entrevista semi-estruturada, realizada entre janeiro e
março de 2011. Para a análise dos dados foi utilizada a análise temática sugerida por Minayo, dando
origem a seis categorias: A percepção das mulheres sobre o nascimento; Percepção das mulheres sobre
o parto desejado; A percepção das mulheres na decisão sobre o tipo de parto; Conhecendo como se dá a
construção cultural do processo parturitivo das mulheres; Resistência das mulheres ao modelo biomédico
do parto; Percepções das mulheres sobre o motivo da indicação da cesárea. Os achados deste estudo
permitem afirmar que as vivência das mulheres no seu processo de parturição é percebida de modo
diferente entre elas, entendida algumas vezes de forma positiva e outras vezes, de forma negativa. A
identificação da via de parto desejada pela maioria das entrevistadas foi o parto normal, mas a maioria
não conseguiu realizar esse desejo na sua vivência, pela influência e intervenções recebidas do médico.
Esta ausência de autonomia na escolha do parto normal acarretou na indicação de cesáreas que não
condizem com as indicações da literatura, nas mulheres desse estudo As entrevistadas afirmaram que o
médico tem o poder de decisão sobre a escolha do tipo de parto, mas algumas divergem desta conduta
dizendo que esta decisão deveria ter a participação da mulher já que é ela que está sentindo e passando
por este processo. O significado positivo evidenciado pelas mulheres do convívio das mulheres
principalmente pela figura materna proporcionou um parto integral e enriquecedor a essas entrevistadas e
exerceu influência na preferência por parto normal. Constatou-se que cultura tem influência sobre os
saberes e as práticas das mulheres em relação ao processo da parturição e que os múltiplos aspectos
que permeiam a vivência das mulheres precisam ser observados quando se presta assistência a elas
durante esse processo.
Palavras-chave: Cultura, Enfermagem, Parto, Saúde da mulher.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Lizandra%20Flores%20Pimenta.pdf

Nº de Classificação: 18381
SILVA, Marciele Moreira da. Experiência com o diabetes mellitus tipo II em uma comunidade rural:
contribuições para a enfermagem. 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Budó, Maria de Lourdes Denardin
Resumo: As doenças crônicas não transmissíveis constituem um sério problema de saúde pública,
tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda, e dentre elas, o Diabetes Mellitus configurase como uma epidemia mundial. O aumento da incidência dessa condição
crônica relaciona-se a
diversos fatores, porém os de maior impacto pairam sobre a adoção de estilos de vida pouco saudáveis,
como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade. Acreditase que esses fatores possam estar
intimamente ligados aos aspectos culturais, os quais compõem o contexto de vida dos indivíduos e
conduzem crenças e comportamentos que podem interferir no sucesso da terapêutica, bem como na
capacidade do paciente de enfrentar e buscar soluções para o controle do diabetes. Nesse contexto, no
que se refere ao meio rural, uma atenção especial deve ser dada a essa população, que vive à margem
dos centros urbanos
e, consequentemente, dos serviços públicos de saúde, restando a elas a
construção de
estratégias para chegar aos serviços e receber um atendimento de qualidade que
respeite sua cultura e atenda suas necessidades. Sabe-se que a trajetória de cuidado de um adoecido
perpassa por uma variedade de opções terapêuticas e possibilidades de cuidado, que permitem que os
integrantes de cada setor percebam a doença e, sobretudo, o cuidado, de maneira diferente, ou seja, de
acordo com os aspectos sociais e culturais que permeiam suas vivências. Com base nisso, teve-se o
objetivo de conhecer os saberes e práticas de cuidado de pessoas com Diabetes Mellitus Tipo II
residentes na área rural do Município de Capão do Cipó/RS, na perspectiva cultural. Para elucidar o
objeto deste estudo, realizou-se uma investigação
qualitativa de caráter descritivo, utilizando a
Observação-Participação-Reflexão proposto por Leininger, a entrevista e a observação participante. A
análise dos dados qualitativos deu-se pela utilização de análise de Leininger, composta por quatro fases
sequenciais constituídas pela coleta e documentação dos dados brutos; identificação dos descritores e
indicadores;
análise contextual e de padrões atuais; e a identificação dos temas e dos achados
relevantes da pesquisa. Como resultados surgiram três categorias principais, que serão apresentadas
em formato de artigo: Artigo 1: “A gente vive com ela uma vida inteira”: experiência com o diabetes
mellitus tipo II em uma comunidade rural; Artigo 2: Cuidado dos usuários com diabetes mellitus de uma
comunidade rural: implicações para a enfermagem; Artigo 3: “Viver sobre controle”: cotidiano de quem
vivencia o diabetes mellitus tipo II. Dessa forma, espera-se que este estudo venha contribuir com
reflexões e discussões sobre as políticas públicas que visam um cuidado integral e à melhoria das
condições de saúde dos usuários com diabetes que residem em comunidades rurais.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Cultura, Diabetes mellitus, População rural.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/DISSERTACAO_MARCIELE%20MOREIRA%20DA%20SILVA.pdf

Nº de Classificação: 18382
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FLORES, Rosiele Gomes. Estar na condição de familiar acompanhante: vivências de enfermeiros.
2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grade do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Leite, Marines Tambara
Resumo: O hospital constitui-se em um espaço desconhecido para o paciente, o qual proporciona
ambivalência de sentimentos. Ao necessitar de internação hospitalar, o indivíduo doente busca amparo,
segurança e resolução para sua situação de saúde. Contudo, ao mesmo tempo, a hospitalização pode
desencadear medo, insegurança, sofrimento e sensação de abandono. Essas condições, em qualquer
indivíduo, parecem repercutir no seu estado emocional, já que o afastamento de seu meio, do cotidiano,
do trabalho e de sua família produz, por si só, consequências importantes, como a perda, parcial ou total,
da autonomia e da independência. Uma condição que pode minimizar essa situação é a presença de
familiares acompanhantes no ambiente hospitalar. No entanto, o doente adulto não tem respaldo legal
que lhe permita a presença de um cuidador durante a sua internação. Desse modo, ele fica refém das
normas e rotinas das instituições que, de acordo com o profissional responsável, poderá ou não usufruir
da presença de um familiar acompanhante. O enfermeiro é o profissional que pode promover a presença
e a participação do familiar no cuidado ao paciente, pois, comumente, cabe a ele decidir qual paciente
poderá ter um acompanhante, quando não há respaldo legal que garanta a sua permanência. O
enfermeiro assume, frequentemente, o papel de mediador na relação entre equipe, paciente e familiar.
Frente a esse contexto, constitui-se como objeto do estudo a vivência de enfermeiros na condição de
familiar acompanhante no ambiente hospitalar. Os objetivos da pesquisa são descrever a vivência de
enfermeiros na condição de familiar acompanhante de paciente hospitalizado e analisar essa e suas
possíveis repercussões na sua atuação profissional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo
descritivo e exploratório. Os sujeitos da pesquisa foram nove enfermeiros que trabalham no Hospital
Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Para a coleta e produção dos dados utilizouse o Método Criativo e Sensível, teorizado por Cabral, por meio da realização de dois encontros com
Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade do tipo “Costurando Estórias”. Para a interpretação dos dados
foi utilizada a análise de discurso em sua corrente francesa. A partir da análise dos dados emergiu duas
categorias desdobradas em temas e subtemas. Os resultados demonstraram que o conhecimento
profissional das enfermeiras no momento de acompanhar um familiar internado provoca uma
ambiguidade de sentimentos. Assim como manifestam sentimentos negativos em relação a ter
conhecimento e saber das possíveis evoluções da condição de saúde do paciente, também sentem alívio
em saber o que os familiares necessitam para, diante de tal situação, providenciar ajuda. Nesse sentido,
o conhecimento profissional também ajuda na tomada de decisões e na reivindicação por assistência. O
fato de a enfermeira estar trabalhando na mesma instituição em que o familiar estava internado possibilita
diversas facilidades como, conciliar a atividade profissional com o cuidado prestado ao seu familiar;
agilidade no processo da internação e um cuidado diferenciado aos seus familiares. A vivência como
familiar acompanhante repercutiu tanto na vida profissional quanto na vida pessoal das enfermeiras.
Algumas circunstâncias vivenciadas levaram-nas a reavaliarem suas condutas profissionais.
Palavras-chave: Cuidadores, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hospitalização.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Rosiele_Gomes_Flores_2012_PPGENF.pdf

Nº de Classificação: 18383
NORA, Carlise Rigon Dalla. Política de humanização na atenção básica: uma metassíntese. 2012 . p.
200. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
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Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Vulnerabilidades em Saúde e Bioética
Orientador: Junges, José Roque
Resumo: Este estudo aborda o tema da humanização na saúde, o qual integra a agenda da política de
saúde no Brasil desde 2003. A Política Nacional de Humanização – PNH coincide com os próprios
princípios do Sistema Único de Saúde -SUS, destacando a necessidade de garantir atenção integral à
população e estratégias de ampliação da condição de direito e de cidadania das pessoas. Essa política
tem como base os princípios da transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e a gestão e o
protagonismo, co-responsabilização e autonomia dos sujeitos e coletivos envolvidos no processo de
produção de saúde. Este estudo teve como objetivo discutir as práticas de humanização na atenção
básica na rede pública do SUS a partir dos três princípios da Política Nacional de Humanização. Para
atingir tal objetivo realizamos uma revisão sistemática da literatura seguida de metassíntese utilizando as
seguintes bases de dados: BDENF- Base de dados de enfermagem, BDTD- Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e dissertações, BVS- Àrea temática Humanização, BVS-Psi-Brasil- Biblioteca Virtual em Saúde
Psicologia- Brasil, CATHEDRA- Biblioteca Digital de Tese e dissertações da UNESP, CINAHLCumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, DEDALUS- Global- Sistema Integrado de
Biblioteca da Universidade de São Paulo, LILACS-Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde, LUME- Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MEDLINE-Literatura
Internacional em Ciências da Saúde, PAHO- Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde,
PubMed- U. S. National Library of Medicine, SBU- Sistema de bibliotecas da UNICAMP, SciELO-Scientific
Electronic Library Online e SiBI- Sistema de Biblioteca e dissertações da UFRJ. Foram incluídos artigos
de pesquisa, relatos de experiências, dissertações, teses e capítulos de livros, escritos em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados a partir da criação da PNH, sendo, portanto, de 2003 a
2011. Cada estudo foi lido, e as principais características sistematizadas em um instrumento para
levantamento das informações. Foram incluídos 40 estudos das 4.127 publicações encontradas sobre o
tema. Como resultados da metassíntese foram identificadas três categorias centrais: a primeira refere-se
a organização e infra-estrutura dos serviços básicos de saúde, a segunda compreende o processo de
trabalho na atenção básica e a terceira categoria refere-se as tecnologias das relações. A metassíntese
pode ser considerada uma ferramenta essencial para conhecer às práticas de humanização realizadas na
atenção básica, apontando para a necessidade de usuários, trabalhadores e gestores investirem esforços
ainda maiores na implementação dessa política nas Estratégias de Saúde da Família e Unidades de
Saúde de um modo geral.
Palavras-chave: Atenção básica, Humanização da assistência, Saude coletiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18384
SCHAEFER, Rafaela. A construção da competência ética na atenção primária: o caso da
enfermagem. 2012 . p. 138. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Vulnerabilidades em Saúde e Bioética
Orientador: Junges, José Roque
Resumo: A Reforma Sanitária Brasileira promoveu a reorganização da assistência à saúde, direcionando
a organização para a descentralização dos serviços e colocando a atenção primária como porta de
entrada e modelo de reorientação do sistema de saúde brasileiro. Esse movimento influenciou
profundamente os processos de trabalho dos profissionais da saúde, suscitando novas demandas e
desafios de ordem ética. O enfermeiro vivenciou a ressignificação de seu trabalho e precisou desenvolver
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competências para lidar com contextos cada vez mais complexos, abordando a saúde também com base
em seus determinantes sociais e subjetivos. Nesse sentido, a competência ética pode ajudar o
profissional a refletir e desenvolver habilidades para lidar com os desafios da atenção à saúde e contribuir
para a melhoria da qualidade do cuidado. Reconhecer o processo de construção da competência ética
dos enfermeiros na atenção primária e quais são as possíveis fontes que contribuem para esse processo,
de acordo com a percepção e a experiência dos enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
baseada na fenomenologia de cunho interpretativo. A coleta de dados iniciou com um questionário
estruturado sobre as competências da enfermagem seguida de uma entrevista qualitativa que abordou a
percepção e experiência dos enfermeiros sobre os desafios éticos e a necessária competência para
responder a eles. A análise do questionário foi feita através de cálculos estatísticos simples e a análise da
entrevista seguiu os passos da hermenêutica. Os instrumentos foram aplicados a 10 enfermeiros de um
serviço de saúde comunitária, em Porto Alegre, RS, Brasil. Resultados: O processo de construção da
competência ética aparece pautado em três eixos principais: os valores, a educação e a experiência. Os
dois primeiros eixos são condições para o terceiro que se destaca, pois permite a construção coletiva da
competência ética, capaz de agregar as características individuais de cada profissional, na busca pelo
bem comum, que se insere na lógica de organização da atenção primária através do trabalho em equipe
e da gestão compartilhada. Os encontros multiprofissionais podem promover a construção da
competência ética, principalmente se organizados como momentos de educação permanente, que
incorpora o aprender e o refletir criticamente sobre a prática profissional, para desenvolver competências
e melhorar o desempenho das atividades. Para uma prática de saúde integral, responsável e
compartilhada é necessários que os profissionais atuem como equipe na busca dos mesmos objetivos
construindo a competência ética de modo coletivo, para um melhor cuidado dos usuários. Para isso, os
espaços de educação aparecem como importante meio para promover a construção da competência
ética, entretanto, estudos empíricos são necessários para mensurar sua efetividade.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Competência profissional, Ética.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18385
CARVALHO, Sandra Ost Rodrigues Martins. Rede social de apoio no cuidado às pessoas com
estomia: implicações para a enfrmagem. 2012 . p. 84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Budo, Maria de Lourdes Denardin
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, que teve como objetivo compreender
as redes sociais de apoio no cuidado às pessoas com estomia cadastradas no Programa Municipal de
Estomias de um município de pequeno porte do interior do RS. Os sujeitos da pesquisa foram seis
pessoas com estomia intestinal cadastradas no programa. Para coleta de dados utilizou-se entrevista
semiestruturada e observação. A análise se deu por meio da análise de conteúdo temática que desdobrase em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. Foram respeitados todos os aspectos éticos das pesquisas com seres humanos, conforme
a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. As categorias oriundas da análise dos dados são
descritas e discutidas em três artigos, que compõem a essência do presente trabalho: Artigo 1: As redes
sociais de apoio no cuidado às pessoas com estomias: revisão bibliográfica; Artigo 2: Nem eu sabia que
tinha tantas pessoas por mim: rede social de apoio às pessoas com estomia; Artigo 3: Com um pouco de
cuidado a gente vai em frente: vivências de pessoas com estomia. Os resultados do artigo 1 se deram
por meio da análise de 11 artigos da literatura, dos quais emergiram as categorias: Apoio familiar; Apoio
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da associação e grupos de pessoas com estomias; e Apoio realizado pelo enfermeiro e outros
profissionais da saúde. Os estudos qualitativos foram os mais frequentes e a produção científica de
enfermagem numericamente pequena. Concluiu-se que o conhecimento sobre a rede social de apoio é
importante para o cuidado às pessoas com estomias. O artigo 2 revelou que a rede social de apoio das
pessoas com estomia era composta pelos familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, e
profissionais de saúde. Por meio deste, viu-se a importância da presença de uma rede social fortalecida
na vida das pessoas com estomia, pois esta possibilita um apoio essencial para sua reabilitação e
convivência com a nova condição de vida.A partir do artigo 3 emergiram as categorias: eu sou muito bem
cuidado, é um pouco diferente a minha vida e é preciso andar, parar não dá. Percebeu-se que é
fundamental compreender as formas de cuidado que permeiam as vivências das pessoas com estomia,
bem como as alterações que acontecem em suas vidas e o modo como elas enfrentam essas situações.
Acredita-se que esse conhecimento possa aproximar o enfermeiro da realidade em que vivem essas
pessoas, instrumentalizando-o para uma assistência qualificada e resolutiva.
Palavras-chave: Apoio social, Cuidado, Cuidados de enfermagem, Estomia, Vivências.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Sandra%20Carvalho.pdf

Nº de Classificação: 18386
SILVA, Sergio Arthur Fernandes da. Avaliação participativa em saúde: percepção dos enfermeiros da
atenção básica em saúde. 2012 . p. 80. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Lima, Suzinara Beatriz
Resumo: A presente dissertação de mestrado está inserida na linha de pesquisa Gestão e Trabalho do
Grupo de Pesquisa, Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem do Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Tem como objeto de pesquisa a avaliação participativa em
saúde, e como objetivo geral conhecer a percepção dos enfermeiros que atuam na Atenção Básica em
município da região central do Rio Grande do Sul, quanto ao papel da avaliação participativa como
instrumento de qualificação da gestão e subsidiário na tomada de decisões nesse nível de atenção à
saúde. Esta pesquisa tem em vista contribuir para a implantação da política de institucionalização da
avaliação na Atenção Básica, na medida em que, ao mesmo tempo em que busca conhecer percepções
dos enfermeiros sobre o tema, coloca-os diante do fato de que existe uma política de avaliação, e que
esta pode ser um instrumento na qualificação de sua atuação profissional. O arcabouço teórico utilizado
fundamenta-se na avaliação em saúde, tomando como referencia a avaliação participativa em saúde. A
metodologia utilizada traz a abordagem qualitativa e a obtenção dos dados indispensáveis para que seja
alcançado o objetivo do estudo foi a entrevista semi-estruturada e para análise deste foi utilizada a
análise de conteúdo. Os sujeitos das pesquisas são enfermeiros das unidades básicas de saúde,
escolhidos por sorteio após a exclusão daqueles que não se enquadravam nos critérios da pesquisa e
que concordaram em participar do estudo. A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em
Pesquisa, tendo sido aprovado como o número CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética): 0166.0.243.000-11. Os discursos dos sujeitos da pesquisa deram origem a quatro categorias: o
conceito de avaliação em saúde, a avaliação em saúde e a gestão, metodologias avaliativas, e avaliação
participativa em saúde. Os achados dessa pesquisa permitem inferir que os respondentes não tem
clareza sobre avaliação, contudo a consideram uma ferramenta importante para a qualificação da
atenção básica, bem como consideram importante a inclusão de trabalhadores em saúde e usuários no
processo avaliativo, além de evidenciar a inexistência de práticas avaliativas formais e sistemáticas. Deve
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haver preocupação por parte do gestor no sentido de realizar ou incentivar práticas avaliativas, e há
necessidade serem desencadeadas ações no sentido de avaliar de forma metódica e sistemática as
ações desenvolvidas, apenas algumas avaliações informais que não tem impacto sobre seu processo de
trabalho. A percepção a respeito da importância da avaliação participativa em saúde nos leva a
conclusão de que a introdução de práticas avaliativas em saúde teria nos profissionais parceiros para sua
evolução.
Palavras-chave: Atenção básica, Enfermagem, Sistema único de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Sergio%20Arthur%20Fernandes%20da%20Silva.pdf

Nº de Classificação: 18387
PINHEIRO, Ursula Maria Stockmann. Más notícias em oncologia: o caminho da comunicação na
perspectiva de médicos e enfermeiros. 2012 . p. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Quintana, Alberto Manuel
Resumo: O presente estudo objetivou conhecer a construção e a comunicação das “más notícias”, na
perspectiva de médicos e enfermeiros, num centro de referência para tratamento em oncologia. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa, descritiva, com médicos e enfermeiros vinculados a um CACON. Foi
utilizado o critério de saturação dos dados, para delimitação do número de participantes, totalizando em
11 profissionais entrevistados. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi estruturada
conduzida por eixos norteadores e observação simples. A análise dos dados foi por meio da análise de
conteúdo. Os princípios éticos foram respeitados, de forma a proteger todos os direitos dos participantes,
com formalização da participação por meio de TCLE. Como resultado da análise dos dados obteve-se
duas categorias: o processo de comunicação e os dilemas da comunicação que são compostas por
subcategorias em que se constata que o porta voz da má notícia é o médico e o enfermeiro assume a
função complementar ao diagnóstico auxiliado o paciente a “digerir” essa comunicação. É assumida pelo
enfermeiro quando da não comunicação pelo médico ou da não compreensão da informação pelo
paciente, relativizando a assimetria existente. Os profissionais referem não apresentar dificuldade em
realizar a comunicação do diagnóstico ao paciente. Consideram que a má notícia parte da concepção de
que cada um tem sobre a mesma, sendo que para os profissionais está associada à evolução da doença
em detrimento da oferta de tratamento, expressando sentimento de impotência. Revelam desconhecer
Programas de Cuidados Paliativos. Enfermeiros revelam necessidade de espaço de escuta e cuidado
para si. Relatam dificuldade em dialogar com o paciente acerca de questões que envolvem a
terminalidade. Revelam a existência de pacientes mais informados e autonomia. Identificou-se a
existência de diversos núcleos de trabalho neste cenário. A família, reconhecida como elemento
importante no tratamento, no entanto adotam a “conspiração do silêncio” e “segredo” com os
profissionais. O câncer desencadeia conflitos familiares, sendo uma situação delicada de ser conduzida.
Foi possível descobrir que a comunicação da má notícia é realizada por experiências e responsabilidades
compartilhadas entre paciente – família – profissional durante todas as etapas que sucedem no
tratamento oncológico.
Palavras-chave: Comunicação, Diagnóstico, Enfermagem, Oncologia.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao%20Ursula%20Pinheiro.pdf
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Nº de Classificação: 18388
DURGANTE, Vania Lucia. Disponibilidade e Satisfação com o Suporte Social às pessoas com AIDS.
2012 . p. 179. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Budó, Maria de Lourdes Denardin
Resumo: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo desenvolvido com o objetivo de
mensurar o suporte social e a satisfacao percebida pelos pacientes com aids em tratamento com
antirretrovirais. A pesquisa foi realizada no Hospital Universitario de Santa Maria/RS com uma amostra de
177 usuarios cadastrados na Unidade de Dispensacao de Medicamentos em HIV/aids. Os dados foram
coletados por meio de um protocolo de pesquisa dividido em duas partes: um questionario
sociodemografico e de saude e a Escala de Avaliacao do Suporte Social. A coleta de dados foi realizada
de fevereiro a abril de 2011, apos assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para o
armazenamento e organizacao das informacoes construiu-se um banco de dados em uma planilha
eletronica, no programa Excel (Office 2007). Apos foram analisados estatisticamente com o auxilio do
software Statistical Package for the Social Sciences. A consistencia interna da Escala foi avaliada pelo
Coeficiente Alpha de Cronbach, que atestou fidedignidade da medida a que o instrumento se propoe
(ƒ¿=0,93). Para analise e apresentacao dos resultados utilizaram-se medidas de tendencia central e de
dispersao. Para comparacao entre as variaveis de interesse e as dimensoes da Escala utilizaram-se os
testes de Mann Whitney e o Kruskal-Wallis. Usou-se a Correlacao de Spearman para avaliar a relacao
entre disponibilidade e satisfacao frente ao suporte social. Identificou-se que 53,1% dos usuarios do
estudo eram do sexo masculino, 49,7% solteiros ou separados, catolicos (55,4%), idade media de 42,08
anos (?}10,04) anos, ensino fundamental incompleto (39,5%), que ganhavam entre um e tres salarios
minimos (40,7%), e ativos profissionalmente (45,2%). No inicio do tratamento verificou-se CV de valor
medio e CD4 muito baixo e na ocasiao da coleta de dados a Carga Viral estava indetectavel e o CD4
normal. Verificou-se 55,9% de internacoes apos o diagnostico, 41,8% conhecem o diagnostico entre seis
e 10 anos e 61,5% fazem o tratamento entre um e seis anos. O suporte social mais recebido foi o
emocional e as fontes de suporte foram os familiares. Os usuarios avaliaram a satisfacao do suporte
social recebido como ?gnem satisfeitos, nem insatisfeitos?h. O apoio recebido em situacoes concretas
que facilitam o tratamento de saude e o apoio que os fazem sentir valorizados como pessoas tiveram as
medias mais altas no suporte instrumental e emocional respectivamente. O apoio nas questoes
financeiras e para sentiremse parte da familia de alguem foi o suporte menos disponibilizado aos
usuarios. Conclui-se que as variaveis sociodemograficas e de saude influenciaram na disponibilidade e
satisfacao do suporte social e na adesao a TARV. Destaca-se a importancia deste estudo para os
profissionais da saude, na medida em que se reconhece o suporte social como mediador para a
manutencao e promocao da saude, e as repercussoes do convivio social como um fator capaz de
protecao a saude e na qualidade de vida.
Palavras-chave: Enfermagem, Sindrome da imunodeficiencia adquirida, Suporte Social.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/DISSERTACAO%20VANIA%20DURGANTE%20VERSAO%20FINAL.pdf

Nº de Classificação: 18390
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LIMA, Angela Roberta Alves. Agricultoras no cuidado da família com uso das plantas medicinais.
2012 . p. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Barbieri, Rosa Lia
Resumo: As agricultoras, geralmente, possuem conhecimentos sobre as plantas medicinais e sobre as
patologias mais recorrentes em sua região, e os utilizam no cuidado dentro da estrutura familiar e na
comunidade. Esta pesquisa objetivou investigar o contexto vivido pelas agricultoras no que se refere ao
cuidado familiar com o uso de plantas medicinais. A metodologia consiste de um estudo qualitativo,
descritivo exploratório, realizado com um grupo de agricultoras, com um total de 15 informantes,
residentes no interior do município de Pelotas. A coleta de dados ocorreu de agosto a outubro de 2011 e
de março a julho de 2012. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dado a observação
participante, o grupo focal e as entrevistas individuais. Os dados foram analisados e agrupados em três
temáticas: o levantamento etnobotânico das plantas medicinais usadas nos preparados caseiros; a
contextualização das agricultoras; e as ações de cuidado com uso de plantas medicinais. Foram citadas
80 plantas medicinais, oito elixires, dois xaropes e seis pomadas. As plantas medicinais são vistas como
um recurso de domínio feminino,que estão presentes no ambiente diante de situações de menor ou maior
gravidade. Elas são consideradas como o melhor recurso de saúde, pois possuem menos efeitos
colaterais e menor custo. Evidenciou-se que as plantas medicinais e os preparados com base nas
mesmas possuem um papel importante no cuidado das famílias rurais e podem contribuir positivamente
para o restabelecimento e ou prevenção de diversos problemas, agindo, na maioria das vezes, como uma
forma complementar a alopatia. No que tange a enfermagem, é importante reconhecer que as ações de
cuidado realizadas pelas agricultoras em seu núcleo familiar com base no uso de plantas medicinais
costumam ser eficazes e permitem que suas famílias tenham melhores condições de saúde.
Palavras-chave: Cuidado Familiar, Enfermagem rural, Plantas medicinais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/938582/1/Dissertacao.pdf
Nº de Classificação: 18391
RODRIGUES, Cândida Garcia Sinott Silveira. Habilidades de vida independente de usuários da rede
de atenção psicossocial do Rio Grande do Sul. 2012 . p. 152. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Jardim, Vanda Maria da Rosa
Resumo: A reabilitação psicossocial se insere no contexto da Reforma Psiquiátrica visando facilitar a
vida das pessoas com transtornos mentais severos e persistentes na medida em que proporciona
oportunidades de recuperação e minimiza efeitos desabilitantes da cronificação através do
desenvolvimento de estratégias que promovem a reinserção social e o resgate de habilidades na busca
da promoção deuma vida com maior independência. Desta forma, avaliar fatores associados ao
funcionamento social de usuários de Serviços Residenciais Terapêuticos e Centros de Atenção
Psicossocial do Rio Grande do Sul torna-se relevante na contribuição de práticas reabilitadoras. Trata-se
de um estudo transversal de abordagem epidemiológica, com amostra de 392 usuários da Rede de
Atenção Psicossocial do Rio Grande do Sul. Foram analisadas as associações de dificuldades
nodesempenho do funcionamento social medidos por ILSS-BR em relação às características
sociodemográficas; necessidades em saúde; suporte social e familiare características do cuidado em
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saúde mental. As análises foram realizadas no STATA e forneceram dados sobre a prevalência do
desfecho e odds ratio bruto eajustado. Entre os resultados encontrados observou-se que dificuldades no
funcionamento social foram associadas às variáveis: sexo masculino; semcompanheiro, ausência de
suporte familiar e social, freqüência inferior há um ano no serviço, dificuldades em marcar atendimento na
saúde mental e presença de crisespsiquiátricas no ultimo ano. Neste sentido, identificação de variáveis
que dificultam o funcionamento social de pessoas em sofrimento psíquico é relevante parapensarmos em
estratégias de intervenções que considerem a subjetividade de cada 7 pessoa e que incorporem ao
cuidado responsabilização no sentido de tecer novaspossibilidades e potencialidades para a vida.
Palavras-chave: Enfermagem, Reabilitação psicossocial, Saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral:
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/uploads/dissertacoes/a684eceee76fc522773286a895bc8436.pdf

Nº de Classificação: 18392
BORGES, Carla Luciane dos Santos. Acidentes de trabalho em trabalhadores de atenção primária à
saúde das regiões sul e nordeste do Brasil. 2012 . p. 136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Thumé, Elaine
Resumo: Os acidentes de trabalho no Brasil e no mundo são um dos causadores de adoecimento,
limitações, incapacidades e até a morte entre trabalhadores. Na área da saúde os estudos enfocam mais
os acidentes em âmbito hospitalar, embora a Atenção Primária à Saúde possua em torno de 01 milhão de
trabalhadores, os quais atuam em ambientes com alto risco de acidentes devido à presença de agentes
químicos, físicos e biológicos, além da forma de trabalho basear-se na repetição de movimentos podendo
assim potencializar a sua ocorrência. Objetivou-se identificar a prevalência dos acidentes de trabalho ao
longo da vida e fatores associados entre os trabalhadores da APS em 240 Unidades Básicas de Saúde
dos modelos de atenção Tradicional e PSF, em 41 municípios com mais de 100 mil habitantes das
regiões Sul e Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo transversal, o qual utilizou dados do Estudo de
Linha de Base do Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família (ELBPROESF-UFPEL), realizado em 2005. A análise ajustada foi realizada através da regressão de Poisson.
O total da amostra foi de 4741 trabalhadores. A prevalência de acidentes de trabalho em APS foi de
34,8%. Entre os acidentes destacam-se: com material perfuro cortante (62,4%), queda (36,1%), pancada
(13,8%), choque (8,6%) e acidentes de trânsito (23,0). Na análise ajustada, as variáveis idades, renda,
tabagismo, transtornos psiquiátricos menores, regime de trabalho, ocupação, adequação de aspectos da
tarefa, satisfação com atendimento domiciliar e trabalho em equipe mantiveram-se associadas ao
desfecho. Caracterizar e registrar a ocorrência de acidentes de trabalho ao longo da vida dos
trabalhadores em APS, identificando as diferentes categorias ocupacionais, os mais expostos e outros
fatores associados, poderá contribuir para novas medidas de segurança e redimensionamento das
políticas de saúde do trabalhador.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Atenção primária à saúde, Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao__Carla_Luciane_dos_Santos_Borges.pdf

Nº de Classificação: 18393
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ARGILES, Carmen Terezinha Leal. A produção de subjetividade no modo de atenção psicossocial.
2012 . p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Kantorski, Luciane Prado
Resumo: A reforma psiquiátrica brasileira propõe mudanças paradigmáticas significativas no seu modo
de relacionar-se com a loucura e operacionalizar o trabalho nos Centros de Atenção Psicossocial. O
modo de atenção psicossocial envolve mudanças de concepção sobre o cuidado, com o foco na pessoa
que sofre e sua subjetividade. Os serviços constituem-se em espaços de cuidado, resgate e reinserção
das pessoas em seu mundo relacional e social. Neste contexto, o presente estudo procura analisar a
potencialidade de produção de subjetividade, na dinâmica de trabalho no Centro de Atenção Psicossocial
da cidade de Alegrete-RS. Caracteriza-se como um estudo de caso, com abordagem de pesquisa
qualitativa, que utiliza como referencial teórico o paradigma do modo psicossocial, as concepções de
subjetividade de Deleuze e Guattari, e os conceitos de Foucault sobre as relações de poder e a
micropolítica da dinâmica de trabalho. Os dados utilizados fazem parte de um recorte da pesquisa
intitulada Avaliação dos Centros de Atenção psicossocial da região sul do Brasil II, o qual se constitui de
um estudo quantitativo e qualitativo de avaliação de serviços. Esta dissertação de mestrado é um estudo
qualitativo a partir dos dados do campo de Alegrete – Rio Grande do Sul. Como instrumentos de coleta
de dados utilizou-se a entrevista semiestruturada realizada com 11 usuários e 21 trabalhadores, a
observação de campo, com um roteiro pré-definido e registro em diário de campo num total de 253 horas.
Os dados foram coletados em julho e agosto de 2011, em um serviço de Centro de Atenção Psicossocial
do município de Alegrete. Utilizou-se a análise temática, para a leitura dos dados. Observou-se
movimentos importantes de construção de práticas e dinâmicas de trabalho na perspectiva do paradigma
psicossocial, bem como aspectos micropolíticos que possibilitam processos de implicação subjetiva para
usuários e trabalhadores partindo da dinâmica estabelecida na operacionalização do trabalho. Estas
relações apresentam ainda aspectos limitadores para o protagonismo, autonomia e independização, com
a manutenção de procedimentos rígidos, hierarquizados e tutelares. A presença de especialismos e do
saber-poder, colocam-se de forma a interromper os processos de horizontalização das relações no
contexto do serviço. As resistências produzidas pelos diversos movimentos criados para o enfrentamento
do preconceito em relação à loucura, na criação de outras possibilidades existenciais, de forma a
promover um reposicionamento subjetivo para todos os atores envolvidos, usuários e trabalhadores,
indicam processos de produção de subjetividade singularizada. Espera-se com este estudo contribuir
para o desenvolvimento de processos de mobilização, inovação e diferenças no modo psicossocial de
cuidar, estimulando a diversidade, multiplicidade e heterogeneidade nos coletivos implicados neste
campo.
Palavras-chave: Atencão Psicossocial, Enfermagem, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18394
KRONING, Caroline de Souza. Fatores associados à demora do doente de tuberculose pulmonar na
procura por cuidados de saúde no município de pelotas. 2012 . p. 148. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Gonzáles, Roxana Isabel Cardoso
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Resumo: A demora no diagnóstico da tuberculose exacerba a doença em indivíduos afetados, aumenta
o risco de morte e de transmissão dentro da comunidade. Nesse sentido o diagnóstico precoce e o
tratamento oportuno, além de interromper a cadeia de transmissão da doença, aumenta as chances de
cura do individuo. O estudo objetivou conhecer a demora do doente na procura pelo serviço de saúde e
os fatores associados a ela no município de Pelotas/RS. Constitui-se de um estudo quantitativo de corte
trasnversal, vinculado ao projeto multicêntrico intitulado “Retardo no diagnóstico da Tuberculose: análise
das causas nas diferentes regiões do Brasil”. A amostra foi composta por 78 doentes de tuberculose
pulmonar em tratamento no período de julho a agosto de 2009, no Programa de Controle da Tuberculose
de Pelotas. Na avaliação das variáveis estudadas utilizou-se o teste de associação do qui-quadrado e
teste de Fischer, com significancia menor que 0,05. A demora do doente na procura por cuidados de
saúde foi observada em 44,9% e a tosse foi identificada como o único fator associado à demora. Assim
entende-se que esse achado sugere a importância da realização de mais estudos no sentido de propiciar
uma maior aproximação do tema e assim promover agilidade na procura e obtenção de cuidados de
saúde por provedores formais.
Palavras-chave: Demora no atendimento, Enfermagem, Tuberculose pulmonar.
Acesso remoto ao texto integral:
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao__Caroline_de_Souza_Kr%C3%B6ning.pdf

Nº de Classificação: 18395
SANTOS, Fernanda dos. Fratura de fêmur: causas e perfil de idosos hospitalizados em Pelotas/RS,
Brasil. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande
do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Lange, Celmira
Resumo: A fratura de fêmur está entre as lesões traumáticas mais comuns na população de idosos,
apresenta uma alta taxa de mortalidade no primeiro ano pós-fratura, causa perda da capacidade
funcional, deixando cerca da metade dos idosos incapazes de deambular e um quarto necessita de
cuidado domiciliar prolongado. O objetivo geral da pesquisa foi descrever as causas da fratura de fêmur e
o perfil de idosos com diagnóstico de fratura de fêmur, hospitalizados pelo SUS na cidade de Pelotas/RS,
Brasil. Optou-se por um estudo transversal e descritivo com idosos que tiveram fratura de fêmur e se
internaram no Hospital Santa Casa de Pelotas, no período de fevereiro a agosto de 2012. As variáveis
foram: dados socioeconômicos, demográficos, relacionados à saúde/doença, além do Miniexame do
Estado Mental (MEEM). Foram entrevistados 50 idosos, destes, 39 mulheres e 11 homens. Os idosos
fraturados, em sua maioria, eram da cor branca, aposentados, viúvos, sabiam ler e escrever, e residiam
com alguém. A morbidade prevalente foi a HAS, com 56% da amostra; a maioria relatou fazer uso
contínuo de medicamentos e não realizar atividade física. O mecanismo do trauma predominante foi a
queda ocorrida dentro do domicílio do idoso, e 78% dos idosos referiram dificuldade para caminhar antes
da fratura. Em relação ao rastreamento de sinais de demência, teve-se que 84% dos idosos com fratura
de fêmur apresentavam déficit cognitivo. Por meio dos resultados apresentados nesta pesquisa, e pelo
processo de envelhecimento da população vivenciado no Brasil e na cidade do estudo, se fazem
pertinentes campanhas de prevenção às quedas entre os idosos, com consequente promoção da
melhora da qualidade de vida desta população.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Fratura de Femur.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18397
LIMA, Julyane Felipette. O Significado da vivência do tratamento hemodialítico para indivíduos
provenientes do contexto rural. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Schwartz, Eda
Resumo: O cuidado ao usuário de terapias renais substitutivas envolve uma mobilização de habilidades
que transcende o saber técnico instituído, pois esses impõem inúmeras restrições aos usuários. Na
perspectiva do indivíduo proveniente do contexto rural realizar hemodiálise significa também ter de o
distanciamento geográfico e cultural da assistência a saúde. O estudo objetivou compreender o
significado do tratamento de hemodiálise sob a perspectiva dos indivíduos provenientes do contexto rural.
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa exploratória e descritiva, é uma dissertação de
mestrado. Corresponde a um subprojeto da pesquisa coordenado pela Profª Dra. Eda Schwartz, que
recebeu apoio do CNPq como Bolsista Sênior do projeto “O cotidiano das famílias rurais na presença da
doença renal crônica: compreensão baseada na Teoria Fundamentada em Dados”. O estudo foi realizado
no serviço de nefrologia de um hospital de ensino e no domicílio dos sujeitos. Participaram do estudo três
indivíduos, sendo realizadas quatro entrevistas com cada um, duas no serviço de nefrologia e duas no
domicílio dos indivíduos, sendo essas gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. Os indivíduos
aceitaram a participação no estudo mediante a assinatura do Termo Consentimento Livre Esclarecido. O
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética com parecer sob o número 1096/2011 e pelo Setor
de Educação Continuada da instituição em que os usuários realizavam tratamento. Para a análise dos
dados utilizou-se a categorização da Teoria Fundamentada nos Dados descrita por Charmaz. Como
Perspectiva Teórica empregou-se o Interacionismo Simbólico. Os participantes do estudo foram três
homens, naturais de Pelotas, Herval e Canguçu, com idades entre 55 e 73 anos, com a escolaridade de
ensino fundamental incompleto, dois eram casados e tinham filhos e um era solteiro. As categorias
conceituais encontradas foram: sendo trabalhador no contexto do campo, sentindo uma coisa mal,
mudandose para a cidade, permitindo-se novas interações, aventurando-se no transplante, fazendo de
conta que nem faz hemodiálise, mantendo um pedaçinho de terra e vendo a vida com outros olhos. As
categorias encontradas estavam de acordo com outros estudos realizados também com pacientes em
hemodiálise, porém os valores formados na interação desses indivíduos na perspectiva do contexto rural
os remeteram a um melhor enfrentamento da doença. Assim, a terra foi o símbolo que mais apareceu nos
discursos tendo um significado de formação de caráter e conformou-se também como o que restou da
interação com o cotidiano antes da necessidade da hemodiálise. Os achados do presente estudo tem o
potencial para incentivar os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, a melhorarem sua
prática assistencial. Já que questões relevantes como a adesão ao tratamento são reflexo da perspectiva
dos indivíduos sobre a doença e tratamento, sendo essas influenciadas pelos contextos de onde provêm.
Palavras-chave: Diálise renal, Enfermagem, Insuficiência renal crônica.
Acesso remoto ao texto integral:
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao_-_Julyane_Felipette_Lima.pdf

Nº de Classificação: 18398
VASCONCELOS, Marcia Kaster Portelinha. Interpretando as plantas medicinais de uma organização
não governamental no sul do Brasil a partir da visão Yin/Yang da medicina tradicional chinesa.

565

2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Barbieri, Rosa Lia
Resumo: Buscar a saúde, em toda sua amplitude, sempre foi um dos grandes desafios da humanidade.
Este trabalho teve como objetivo interpretar o uso das plantas medicinais em uma Organização Não
Governamental (ONG) a partir de um dos pilares da medicina tradicional chinesa, yin/yang. A
metodologia consistiu de um estudo de caso de caráter qualitativo, exploratório e analítico. De abril a
setembro de 2011 foram aplicadas entrevistas semiestruturadas a cinco informantes, trabalhadores
voluntários de uma ONG. A análise foi baseada na leitura repetida da transcrição das entrevistas,
buscando referências sobre as plantas medicinais que poderiam ser interpretadas nos grupos temáticos
yin/yang, com o suporte do referencial teórico. Os entrevistados indicaram o uso de 106 plantas
medicinais, cuja interpretação a partir do pilar yin/yang, permitiu identificar 9 plantas correspondentes a
yin/anatomia e 14 plantas correspondentes a yang/fisiologia. Conclui-se que existem diversas formas de
utilizar as potencialidades das plantas medicinais, sendo possível uma reinterpretação das plantas
medicinais usadas na medicina popular brasileira sob a óptica da medicina tradicional chinesa.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18399
JACONDINO, Michelle Barboza. Objeto, finalidade e instrumentos de trabalho dos enfermeiros em
um hospital de ensino. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Thofehrn, Maira Buss
Resumo: Trata-se de um estudo que objetivou conhecer como os enfermeiros compreendem os
elementos do processo de trabalho em um hospital de ensino de Pelotas/RS. Pesquisa de abordagem
qualitativa, exploratória e descritiva, a qual utilizou o referencial teórico do processo de trabalho segundo
a perspectiva marxista. Participaram desta investigação 14 enfermeiros de unidades de internação aberta
distribuídos entre unidades de clínica médica, cirúrgica, pediátrica e ginecológica-obstétrica. Os dados
utilizados fazem parte de um projeto de pesquisa intitulado “Avaliação participativa do processo de
trabalho da equipe de enfermagem do hospital escola de Pelotas/RS. As informações foram coletadas
por meio de entrevista semiestruturada nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 com os trabalhadores
enfermeiros das unidades citadas, sendo os dados submetidos à análise temática conforme os passos
operacionais de Minayo. Os resultados demonstram que no trabalho dos enfermeiros os elementos do
processo (objeto, finalidade e instrumentos de trabalho) estão em constante articulação, de tal modo que
um elemento encontra-se imbricado no outro no desenvolvimento da prática profissional. Os
trabalhadores expressam uma perspectiva ampliada de objeto de trabalho, ao compreenderem o ser
humano hospitalizado e sua família como objeto de intervenção no âmbito hospitalar. Do mesmo modo,
também é possível fortalecer essa perspectiva, na medida em que existe uma compreensão incipiente do
enfermeiro para este objeto de trabalho, pois vislumbram o ser humano pertencente a uma família
inserido em determinado território, envolvido por condições socio-históricas. Ratificou-se o cuidado como
finalidade do trabalho do enfermeiro, o qual traz sentido e fundamenta a ação deste trabalhador.
Contudo, é possível perceber uma contradição nas falas, pois na medida em que enxergam o indivíduo
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situado num contexto social, conduzem o processo de trabalho ainda em prol da cura, revelando um
cuidado com foco na doença, fortalecendo assim, o modelo hegemônico em saúde. As atividades
administrativo-gerenciais foram anunciadas como predominantes no trabalho do enfermeiro,
evidenciando a utilização majoritária de instrumentos gerenciais. Nesta pesquisa propõe-se olhar para o
trabalho dos enfermeiros em uma só dimensão que é o cuidado, no qual o trabalhador é permeado por
múltiplas atividades e faz uso de instrumentos diversos para operacionalizar a finalidade deste trabalho.
As ferramentas de trabalho utilizadas pelos enfermeiros traduziram-se em conhecimentos aplicados para
desempenhar a atividade profissional, sendo o uso de instrumentos gerenciais uma possível
característica do trabalho de enfermeiros. As potencialidades do trabalho destacadas pelos enfermeiros
foram a disponibilidade de recursos humanos e materiais, a qualificação profissional da equipe de
enfermagem e a presença de estudantes de enfermagem. No que se refere a identificação de fragilidades
apontou-se a não utilização da prescrição de enfermagem, inadequação de recursos materiais, espaço
físico restrito, ausência de normas no hospital de ensino, condição de serviço público versus
enquadramento funcional dos trabalhadores. Deste modo, o processo de trabalho do enfermeiro é
dinâmico permeado continuamente por possibilidades de avanços e sucesso assim como abrange
contradições, retrocessos e dificuldades. Por isso, a identificação de fragilidades e potencialidades pode
ser um meio de avaliar continuamente o processo de produção de enfermeiros e vir a ser aplicado pelas
gerências de instituições de saúde e de ensino em busca de adequações e transformações possíveis de
serem modificadas, denunciadas pelos próprios trabalhadores.
Palavras-chave: Enfermagem, Hospital de ensino, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18400
CEOLIN, Silvana. O processo de educação em saúde a partir do diálogo sobre plantas medicinais:
significados para escolares. 2012 . p. 108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Heck, Rita Maria
Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo conhecer o significado construído por educandos de ensino
fundamental de duas escolas da periferia urbana de Pelotas sobre oficinas relacionadas a plantas
medicinais. Tratou-se de um estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizado com alunos de 4a e 5
a séries de uma escola municipal e 5o ano de uma escola estadual do município de Pelotas/RS,
totalizando 83 escolares. Foram realizadas 18 oficinas (seis com cada turma), no espaço das escolas e
da faculdade de enfermagem (Universidade Federal de Pelotas), durante o período de setembro a
dezembro de 2011. Foram abordadas questões sobre saúde e plantas medicinais, em uma perspectiva
que engloba a natureza, vendo como é a relação humana com o ambiente. As oficinas tiveram como
embasamento metodológico a proposta pedagógica de Paulo Freire. Ao final destes seis encontros, os
escolares escreveram uma redação a partir da pergunta norteadora: “O que as oficinas representaram na
minha vida?”. A redação foi escrita por 65 escolares. Na segunda etapa do projeto, ocorrida nos meses
de julho e agosto de 2012, foram realizados três grupos focais (um com cada turma) com dez integrantes
em cada encontro, elencados por aleatório, tendo duração de aproximadamente 50 minutos. Os dados
que surgiram das redações e dos grupos focais foram analisados por meio da proposta operativa de
Minayo (2007), que abrange três etapas: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final.
Em sequência, os dados foram classificados em três temas: aprendizagem sobre plantas medicinais,
cuidado com a saúde, cuidado com o ambiente. Os discursos revelaram a consciência dos reflexos da
ação humana no ambiente e o compromisso social de cada um com as futuras gerações e com o planeta.
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O diálogo possibilitou estimular nos educandos valores direcionados ao reconhecimento do saber familiar
e o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o uso seguro de plantas medicinais no cuidado à
saúde. Avalia-se que contemplar o cotidiano, o vivido, ouvir o outro e perceber as emoções facilita a
aprendizagem dos escolares, de forma significativa. As práticas educativas podem ser otimizadas quando
trabalhadas de forma interligada com a cultura, a fim de estimular a formação do pensamento crítico dos
sujeitos e favorecer o bem-estar humano e ambiental. Nesta perspectiva, o enfermeiro tem o
compromisso de procurar interpretar os símbolos socialmente construídos nas diferentes culturas para
propor uma prática educativa em saúde que produza significados ao existir.
Palavras-chave: Cultura, Educação em saúde, Enfermagem, Plantas medicinais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18401
BORDIGNON, Simoní Saraiva. Paternidade na adolescência no contexto dos serviços de saúde,
escola e comunidade — uma perspectiva bioecológica. 2012 . p. 71. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Meincke, Sonia Maria Könzgen
Resumo: A paternidade na adolescência significa vivenciar um processo de transformações e
(re)construções, em busca de identidade para este homem ainda adolescente, bem como para sua
família. Nesse contexto, a paternidade é considerada um papel social e o seu desenvolvimento acontece
através das interações estabelecidas entre os indivíduos e o ambiente. As interações são peças
fundamentais por meio das quais as pessoas interferem no comportamento umas das outras, tornando-se
possível o desenvolvimento humano. Este estudo justifica-se na busca por preencher a lacuna teórica
sobre o tema, visto que há uma escassez de dados que descrevam os corresponsáveis pela gravidez na
adolescência e por contribuir para modificar interações estabelecidas por parte dos professores e dos
profissionais de saúde, que, muitas vezes, não conseguem abordar de forma integral e cidadã o pai
adolescente. Assim, teve-se como objetivo: conhecer a percepção do pai adolescente quanto à sua
interação com o serviço de saúde, a escola e a comunidade. Trata-se de um estudo com abordagem
qualitativa, exploratório-descritiva, derivado da pesquisa multicêntrica intitulada Redes Sociais de Apoio à
Paternidade na Adolescência. A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2009 a junho de
2010, na cidade de Pelotas/RS. Foram respondentes 14 pais adolescentes, selecionados por indicação
de puérperas adolescentes. As entrevistas semiestruturadas ocorreram no domicílio dos sujeitos seis
meses após o nascimento do(a) filho(a). Por meio da Análise Textual Discursiva e o referencial teórico de
Urie Bronfenbrenner, foram construídas três categorias. Interação entre a paternidade e a escola:
evidenciou que os pais adolescentes valorizavam a educação formal, por proporcionar maiores subsídios
para a criação de seus filhos e melhores condições de vida para sua família, reconhecendo também as
dificuldades de conciliar trabalho, estudo e o cuidado do filho, e, mesmo os que não estavam
frequentando a escola por motivos do trabalho, almejavam voltar à sala de aula, local no qual referiram
terem passado grande parte de suas vidas. Em Interação paterna estabelecida com os serviços de
saúde: a maioria dos pais adolescentes mostrou estar extremamente comprometida com os cuidados de
saúde de seus filhos junto à Unidade Básica de Saúde, alegando acompanhar expressivamente as
consultas de rotina, com disposição para entender os cuidados orientados e discutir estratégias
saudáveis a serem adquiridas, de maneira autônoma e independente, mesmo referindo que, em alguns
momentos, eram impossibilitados de acompanhar as consultas devido ao trabalho. Na categoria
Interações paternas vivenciadas na comunidade: alguns sujeitos relataram continuar com suas atividades
de lazer, como jogar futebol, frequentar escola de samba, apesar de outros alegarem sentirem-se
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excluídos pelos amigos e encontrarem dificuldades de aceitação da comunidade. É possível concluir que
os pais adolescentes se mostraram receptivos aos estudos formais, presentes e participativos nos
serviços de saúde e comunidade. Dessa forma, dificuldades de interação com a escola, serviços de
saúde e comunidade parecem não decorrer da inserção do adolescente nos ambientes estudados, mas
da sua organização e preparo adequado para o acolhimento desses adolescentes.
Palavras-chave: Adolescente, Apoio social, Enfermagem, Paternidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18406
PASCHOAL, Josi Vaz de Lima. Avaliação de pacientes: Estudo da concordância entre duas
abordagens - instrumento de classificação e raciocínio clínico. 2012 . p. 76. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Morbidade, processo e gestão do trabalho em saúde
Orientador: Perroca, Márcia Galan
Resumo: Introdução: A crescente complexidade do trabalho do enfermeiro demanda habilidade de
tomada de decisões rápidas e acuradas sobre as necessidades cuidativas dos pacientes. A avaliação é
uma das ferramentas utilizadas pelos profissionais para a identificação dessas necessidades e norteia as
ações assistenciais. Objetivos: Este estudo descritivo exploratório teve por objetivos: 1. analisar a
concordância e discordância entre as avaliações realizadas por raciocínio clínico e aplicação de
instrumento de classificação de pacientes e, 2. investigar a associação entre a concordância e
características pessoais (idade) e profissionais dos avaliadores (função, tempo de atuação profissional e
na unidade, qualificação profissional e acadêmica, ser profissional atuante em Unidade de Terapia
Intensiva ou em outra unidade de internação). Casuística e Método: Foram investigados 105 pacientes
adultos internados em um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo no período de maio a
janeiro de 2011. Cada paciente foi avaliado por três enfermeiros alocados dentro e fora de seis unidades
de internação com e sem instrumento de classificação. Para aferição do grau de concordância entre as
avaliações foi utilizada a estatística Kappa ponderado – IC 95% e, para investigar a associação entre a
concordância e as características pessoais, o método Bootstrap. Resultados: A concordância entre as
avaliações apontou: kw 0,87 (instrumento x avaliador interno), Kw 0,78 (instrumento x avaliador externo)
e Kw 0,76 (entre os avaliadores). As principais áreas de cuidados identificadas pelos enfermeiros foram
Investigação e Monitoramento, Locomoção e Atividade e Cuidado Corporal e Eliminações. A média de
áreas de cuidados identificadas nas avaliações realizadas pelo avaliador interno foi de 2,8 (1,8) e do
externo de 3,5 (1,6). As características pessoais e profissionais que apresentaram influência na
concordância entre as avaliações foram: idade ? 30 anos - 0,73(0,08), tempo de atuação profissional ? 5
anos - 0,73 (0,08), ter qualificação profissional - 0,83 (0,08) e estar lotado em Unidade de Terapia
Intensiva 0,80 (0,11) para o avaliador interno. Em relação ao avaliador externo observaram-se os
seguintes resultados: ter qualificação acadêmica - 0,19 (0,26) e tempo de atuação na unidade ? 2 anos 0,14 (0,13). Conclusão: As avaliações conduzidas através de raciocínio clínico e mediante instrumento de
classificação identificaram de forma similar a demanda de atenção dos pacientes em relação à
enfermagem e categorias de cuidados (perfil assistencial) embora muitas áreas não tenham sido
contempladas na avaliação clínica dos enfermeiros.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Pacientes/classificação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18407
LIMA, Marisa Ferreira da Silva. Qualidade de vida de profissionais de enfermagem em processo de
readaptação funcional. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem
Orientador: Silva, Arlete
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem
readaptados de hospitais de grande porte da administração direta da Secretaria do Estado da Saúde do
Estado de São Paulo (SES-SP).Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de campo, com
delineamento quantitativo. Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos, um para a coleta
de dados sociodemográficos e relativos ao trabalho, e outro para avaliação da qualidade de vida, o
WHOQOL-BREF, versão em português, composto por quatro domínios: físico, psicológico, relações
sociais e meio ambiente. A população foi composta por 22 trabalhadores de enfermagem readaptados,
de dois hospitais de grande porte, vinculados à SES-SP, localizados no município de São Paulo.
Observou-se que 95,5% da população é do sexo feminino, auxiliares de enfermagem (77,3%), com idade
média de 48,18 anos; todos exerciam suas atividades no período diurno e a média de tempo de
readaptação foi de 72,3 meses. A principal causa da readaptação foram as Doenças do Sistema
Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (31,8%), seguida pelos Transtornos Mentais e Comportamentais
(22,7%), especialmente o transtorno depressivo recorrente (18,2%). A maioria (77,2%) apresenta
limitação funcional e não atua na assistência direta (59,1%). O escore médio de Qualidade de Vida Geral
foi de 62,50, do domínio físico 60,81, psicológico 66,66, relações sociais 67,42 e meio ambiente 52,84.
Na regressão linear simples houve significância estatística entre a situação conjugal e o domínio físico
(p=0,037); entre o domínio psicológico e o número de filhos (p=0,006), situação conjugal (p=0,037),
possuir casa própria (p=0,036) e conhecer o rol de atividades (p=0,022); entre o domínio meio ambiente e
a variável arrimo de família (p=0,008). A percepção da Qualidade de Vida Geral destes trabalhadores é
positiva (60,22), e a maioria (59,1%) refere uma boa qualidade de vida, sugerindo capacidade de
adaptação e resiliência diante do processo de readaptação. As variáveis que interferem nos escores da
QVG e dos domínios desta população são “o número de filhos”,“a situação conjugal”, “possuir casa
própria”,“arrimo de família” e o “conhecimento do rol de atividades”.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Readapatação, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18408
FRANKE, Norma Isabel. Vivência de pacientes no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica. 2012 .
p. 224. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem
Orientador: Avelar, Maria do Carmo Querido
Resumo: O processo de cirurgia bariátrica exige do paciente e do profissional enfermeiro relação de
troca; conhecer as necessidades humanas básicas envolvidas neste processo favorecerá esta conexão
enriquecedora. Toda grande alteração na vida do ser humano gera transformações interiores e
exteriores, que são concretizadas e refletidas por sua atuação no meio onde vive. Objetivo: Conhecer a
vivência dos pacientes em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, expressa segundo suas
necessidades humanas básicas e analisá-las utilizando como referencial teórico os três eixos do domínio
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foucaltiano. Método: Pesquisa de campo, transversal, descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa,
realizado em um hospital universitário do Vale do Paraíba Paulista. A população constou de doze
participantes, com mínimo de três e máximo de doze meses de pós-operatório de cirurgia bariátrica, por
laparotomia. O material foi coletado por meio da entrevista semi-estruturada e as falas gravadas foram
transcritas e organizadas em três fases: pré-análise; exploração do material estabelecendo as unidades
de registro; núcleos de compreensão, temas e emersão das categorias, discutidas à luz do referencial de
Michel Foucault. Resultados: Das temáticas Qualidade da Alimentação, Proteção, Readaptação Física,
Conhecimento e Crenças/Ritos surgiu a Categoria Auto-cuidado (Dimensões do Saber); das temáticas
Segurança, Controle, Limitação, Conflito, Fragilidade na co-responsabilidade, Autorrealização,
Ecossistema Social e Isolamento emergiu a Categoria Apropriação do Próprio Destino (Dimensões do
Poder). Da compreensão que alia a Categoria Autocuidado (Dimensões do Saber) e Categoria
Apropriação do próprio destino (Dimensões do Poder) na vivência do paciente submetido à cirurgia
bariátrica, emergiu a terceira Categoria Condição de Não Sujeito para Sujeito (Concepção Ética e
Cuidado de Si). Conclusão: O paciente, ao integrar o conhecimento próprio, bem como o adquirido
durante o preparo para a cirurgia de forma reflexiva (Saber), aliando as potencialidades inerentes ao
desenvolvimento de um comprometimento autônomo (Poder), adquire condições potencializadoras de
reprodução de sua vida e autocuidado. Como sujeito de suas ações, ele se torna independente, tomando
ou não as decisões de participar do seu tratamento, por Franke, NI. Vivência de pacientes no pósoperatório tardio de cirurgia bariátrica. Dissertação [Mestrado]. Universidade Guarulhos. Guarulhos (SP):
2012. determinação da sua razão e entendimento, se reconhece e se constitui no sujeito que é, um
sujeito ético.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, Enfermagem, Pós-Operatório Tardio.
Acesso remoto ao texto integral:
http://tede.ung.br/bitstream/123456789/231/1/NORMA+FRANKE.pdf

Nº de Classificação: 18409
SANTOS, Chartles Souza. Representações sociais de enfermeiros sobre o processo de trabalho em
saúde da família. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e Enfermagem) Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, planejamento e gestão em saúde
Orientador: Boery, Eduardo Nagib
Resumo: Estudo das representações sociais de enfermeiros sobre o processo de trabalho em saúde da
família. Teve como objetivo geral: conhecer o processo de trabalho desenvolvido pelo enfermeiro no PSF
e os objetivos específicos: apreender as representações sociais do enfermeiro sobre sua prática no
Programa de Saúde da Família e identificar os enfrentamentos para desenvolver o processo de trabalho
no PSF. Trata-se de uma pesquisa com caráter qualitativo, descritivo e exploratório com base na Teoria
das Representações Sociais em sua dimensão processual conceituada por Jodelet e complementada
pela dimensão estrutural proposta por ABRIC – a Teoria do Núcleo Central. Participaram deste estudo 20
enfermeiros que atuam no PSF da zona urbana do município de Jequié assumindo funções de
assistência e gerência na unidade. A coleta de dados foi realizada nas unidades de saúde da família por
meio dos instrumentos entrevista semiestruturada e a Técnica de Associação Livre de Palavras. Os
dados provenientes da técnica foram submetidos ao processamento no software EVOC versão 2003 logo
após categorização semântica dos vocábulos enquanto que a entrevista transcrita literalmente foi
analisada pela aproximação da técnica de análise do conteúdo. Através da análise de conteúdo
emergiram (1) uma classe temática; (3) categorias e (11) subcategorias. Os resultados da técnica
evidenciaram os elementos estruturais das representações sociais tendo como constituintes do núcleo
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central as palavras: assistência; compromisso; responsabilidade; sobrecarga e trabalho. Os resultados
mostraram que os enfermeiros possuem as seguintes representações sociais: o processo de trabalho no
PSF significa trabalhar em equipe; lidar com famílias; trabalhar na prevenção; é um trabalho normativo. O
processo de trabalho no PSF é constituído por três dimensões: assistencial; gerencial e educativa e ainda
apresenta os enfrentamentos: ausência de planejamento; sobrecarga de trabalho; tempo insuficiente e
visão curativista. Diante destas representações foram elencadas as estratégias de avanço para a
reorganização do processo de trabalho do enfermeiro no PSF: redistribuir as atividades administrativas
com foco na gestão participativa; aumentar o número de enfermeiros nas equipes de saúde da família;
implantar o NASF no município de Jequié; trabalhar na perspectiva das Linhas de Cuidado em Redes de
Atenção à Saúde; estabelecer o processo de enfermagem aplicado à família; qualificar os profissionais
por meio da formação e manutenção da CIES e aumentar a cobertura populacional do PSF em Jequié.
Palavras-chave: Enfermagem, PSF, Trabalho.
Notas Gerais:, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18410
PEREIRA, Lais Santana Santos. Percepção da equipe da estratégia saúde da família sobre o
cuidado ás famílias de usuários de drogas. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde e Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Família em seu ciclo vital
Orientador: Sena, Edite Lago da Silva
Resumo: O objetivo do presente estudo é compreender a percepção da equipe da Estratégia Saúde da
Família (ESF) sobre o cuidado às famílias de usuários de drogas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
fenomenológica, fundamentada pela filosofia da experiência do filósofo Maurice Merleau-Ponty, realizada
em um município do interior da Bahia com nove profissionais da equipe de uma Unidade de Saúde da
Família, no período de janeiro a março de 2012. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos, as descrições vivenciais foram construídas por meio do Desenho Estória com Tema e
da entrevista aberta. Os textos que constituíram as descrições dos integrantes da pesquisa foram
submetidos à técnica analítica da ambiguidade e resultaram na percepção de quatro teses que se
configuraram como resposta à questão de pesquisa: a crença na existência de um espaço de inserção
próprio do usuário de drogas, que está separado da sociedade em geral; a crença de que a droga
constitui-se como algo em si mesmo; a crença de que o usuário está fora da sociedade e, por último, a
crença de que existe cuidado nessa relação dicotomizada, em que o profissional de saúde vê o usuário
como um em si, separado dele. As descrições mostraram que os profissionais compreendem o contexto
do uso de drogas, a droga e o usuário como coisas em si mesmas. E o cuidado às famílias de usuários
caracteriza-se, fundamentalmente, como um cuidado ora objetivista, ora subjetivista, configurando-se,
muitas vezes, em um falso cuidado ou descuido. O que torna importante ressignificar o uso de drogas
como uma opção para o cuidado de si, por meio da superação das teses e das tradições que orientam o
cuidado da equipe e, desse modo, compreender a intersubjetividade como possibilidade de transcender
um saber que se estabeleça como cuidado.
Palavras-chave: Conhecimentos, Drogas ilícitas, Enfermagem, Família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18411
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MEDEIROS, Adriane Pinto de. Validação de material educativo para homens com cateter vesical de
demora no domicílio. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Napoleão, Anamaria Alves
Resumo: Este estudo metodológico objetivou elaborar e validar material educativo escrito e ilustrativo
para homens portadores de cateter vesical de demora em ambiente domiciliar. Realizou-se revisão da
literatura acerca de orientações relacionadas ao tema proposto para a elaboração do conteúdo do
material. Foram incluídos 19 artigos na revisão, sendo 14 estudos selecionados na PubMed, 3 na
CINAHL e 2 na LILACS. Utilizou-se como referenciais teóricos a alfabetização em saúde e educação em
saúde e como referenciais metodológicos, o modelo de validação de conteúdo diagnóstico proposto por
Fehring (1987) adaptado e o modelo de Avaliação da adequação de Materiais Educativos (Suitability
Assessment of Materials). O material educativo constitui-se de uma breve introdução intitulada Cuidados
com a sonda vesical em casa, além de 32 orientações organizadas em 10 categorias temáticas: cuidados
de higiene, cuidados com a sonda vesical e com a bolsa coletora, esvaziamento da bolsa coletora,
quando devo usar luvas, fixação da sonda, cuidados em relação a líquidos e alimentos, atividades
sexuais, cuidados em relação ao retorno às atividades, para você que fez cirurgia de próstata e sinais de
alerta. Realizou-se validação de conteúdo e aparência do material por 30 peritos e todas as orientações
foram validadas com escore final maior ou igual a 0.8. A maioria dos peritos avaliou positivamente a
aparência do material, com uma média de 89.7% de respostas positivas em 16 itens avaliados. Apesar do
uso de escalas numéricas para a validação de conteúdo e respostas do tipo sim e não para a validação
de aparência, ficou demonstrado que, em um estudo desta natureza, a disponibilização de espaços para
que o perito possa emitir sua opinião mostrou ser de grande valor para o aprimoramento da qualidade do
material. Os peritos contribuíram com sugestões para melhor apresentação do material e das ilustrações,
sugestões de termos mais comumente utilizados pelos clientes e questionamentos sobre adequação das
orientações e ilustrações apresentadas. As orientações foram reorganizadas e obteve-se 27 orientações
distribuídas em 10 categorias temáticas, além do conteúdo introdutório. Os resultados identificados
oferecem subsídios para a aplicação na prática clínica do material elaborado e para a realização de
novos estudos de validação clínica, de forma a se obter evidências sobre o impacto do uso deste tipo de
material no alcance de resultados positivos junto aos clientes, além da possibilidade de subsidiar a
elaboração de protocolos e/ou planos de cuidado específicos e individualizados e, assim, possivelmente
favorecer a atuação da enfermagem e consequentemente a recuperação e qualidade de vida dos
clientes.
Palavras-chave: Auto Cuidado, Cateterismo urinário, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18413
FALEIROS, Camila de Mattos. Reprocessamento Manual e automatizado de dialisadores:
parâmentros lavoratoriais de pacientes submetidos à hemodiálise. 2012 . p. 94. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e enfermagem
Orientador: Iwamoto, Helena Hemiko
Resumo: A hemodiálise configura-se como uma modalidade de tratamento renal substitutivo para
indivíduos com insuficiência renal crônica que permite a filtração do sangue e o reestabelecimento do
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equilíbrio eletrolítico e acidobásico do organismo. Os dialisadores são os filtros responsáveis pela
filtração sanguínea e podem ser reutilizados para o mesmo paciente, sendo reprocessados de duas
formas: manual e automatizada. Este estudo teve como objetivos caracterizar o perfil sócio demográfico
e clínico de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise e analisar os dados laboratoriais e
o Kt/V destes pacientes, em função do reprocessamento manual e automatizado de dialisadores. Tratase de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 21 pacientes em
tratamento hemodialítico na Unidade de Terapia Renal (UTR) do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, no período de abril de 2010 à março de 2012. Os pacientes responderam
um questionário contendo as variáveis sócio demográficas e clínicas, com os dados apresentados em
tabelas de frequência. Os dados laboratoriais foram obtidos a partir das anotações mensais realizadas
na UTR e analisados estatisticamente por meio do teste t de Student. A maioria dos pacientes era do
sexo masculino (57,1%), possuía idade superior à 60 anos (28,6%), cor da pele preta e parda (69,4%),
era casada ou com união estável (47,7%), possuía filhos (66,7%), residia em área urbana (100%), com
quatro ou mais indivíduos no mesmo domicílio (42,9%), não trabalhava (81%), renda familiar mensal de
um a dois salários mínimos (71,5%), possuía baixa escolaridade (33,4%) e a religião mais citada foi a
católica (52,3%). A mediana de tempo de início de tratamento hemodialítico foi de 62 meses (26 a 384),
a maioria dos pacientes já foi internada após o início do programa hemodialítico (81%), de duas a três
vezes (33,4%), sendo infecção a maior causa de hospitalização (32,4%), 47,6% possuíam familiares
com hipertensão arterial sistêmica, 52,3% apresentaram casos na família de diabetes mellitus e 28,6%
com doenças cardiovasculares. As comorbidades mais citadas foram hipertensão arterial sistêmica
(85,7%), seguido de diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, ambos com 28,6%. Considerando os
hábitos dos pacientes, 14,3% fumavam, 42,9% eram ex-fumantes, 4,8% ingeriam bebidas alcoólicas e
52,3% não praticavam exercícios físicos. Quanto aos parâmetros laboratoriais, não houve diferença
significativa entre a média dos valores laboratoriais e do Kt/V durante o período de utilização do
reprocessamento manual e automatizado dos dialisadores, a não ser para o íon cálcio, porém sem
relevância clínica, pois a média anual destes exames na população estudada permaneceu dentro dos
valores de referência em ambos os períodos. Conhecer as características sócio demográficas e clínicas
dos pacientes em hemodiálise é um instrumento relevante para auxiliar no direcionamento do trabalho da
equipe de saúde multidisciplinar nos centros de hemodiálise e promover uma atuação mais efetiva no
cuidado. O reprocessamento manual e automático de dialisadores é realidade no Brasil. O profissional
de enfermagem, nos serviços de hemodiálise, deve conhecer
minuciosamente as etapas do
reprocessamento manual e automático e ser treinado para a realização deste procedimento, evitando
acidentes de trabalho ou prejuízos ao paciente.
Palavras-chave: Diálise renal, Testes de função renal, Unidades hospitalares de hemodiálise.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18414
DUARTE, Joyce Maria Gabriel. Motivação no trabalho de profissionais de enfermagem em hospital
de ensino. 2012 . p. 146. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade
Federal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Simões, Ana Lúcia de
Resumo: O trabalho ocupa papel central na vida das pessoas e sofre influência da motivação. Segundo
a teoria motivação-higiene de Herzberg, Mausner e Snyderman, a motivação no trabalho é determinada
pelos fatores motivacionais, relacionados a características intrínsecas e capazes
de promover
satisfação, e por fatores higiênicos, ligados ao contexto do trabalho e responsáveis pela insatisfação.
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Este foi um estudo de caso qualitativo que objetivou: compreender os significados do trabalho para
profissionais de enfermagem em um hospital de ensino, compreender a influência da motivação sobre o
trabalho e identificar os fatores motivacionais e higiênicos que influenciavam a motivação no trabalho
destes profissionais.
Os participantes foram enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
vinculados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Os dados foram
coletados no período de maio a julho de 2012, por meio de entrevistas individuais semi- estruturadas. A
Técnica dos Incidentes Críticos foi utilizada como estratégia metodológica para a identificação dos
fatores motivacionais e higiênicos que influenciavam o trabalho.
Foram formados três grupos de
participantes, reunidos de acordo com atividades exercidas: coordenação; enfermeiros assistenciais;
técnicos e auxiliares de enfermagem. O número de participantes foi determinado por exaustão para o
grupo de coordenação e por saturação teórica para os outros dois. A análise dos dados foi norteada
pelos princípios da análise de conteúdo. Emergiram das entrevistas, como significados para o trabalho:
categoria 1 - O trabalho na Enfermagem ? a qual abordou o gostar, o prazer e a satisfação, com
destaque a características positivas do trabalho em enfermagem; categoria 2 - O contexto do trabalho ?
incluiu a descrição do trabalho como rotina, parte do cotidiano ou fonte de sobrevivência; a categoria 3 Desafios do trabalho - com referência às dificuldades e frustrações vivenciadas. Na identificação dos
fatores que influenciavam a motivação no trabalho, os fatores
motivacionais realização e
reconhecimento foram os mais citados pelo grupo de coordenação,
com destaque a atividades
assistenciais do enfermeiro. O grupo de enfermeiros apontou, em maior frequência, o fator motivacional
reconhecimento, associado à valorização por parte de pacientes; também recebeu indicação o fator
motivacional realização e o fator higiênico condições de trabalho. Técnicos e auxiliares de enfermagem
citaram o fator higiênico relações interpessoais como principal fator que atuava sobre a motivação,
oferecendo destaque a situações de conflito com colegas de trabalho como motivo para insatisfação.
Técnicos e auxiliares também indicaram os fatores motivacionais reconhecimento e realização,
relacionados a experiências positivas de cuidado do paciente. Gerências devem se atentar a estratégias
que promovam valorização, aquisição de novas habilidades e autonomia. A liderança eficaz por meio do
gerenciamento dos conflitos, cogestão, corresponsabilização, auto-realização e valorização, pode ser
estratégia para que os profissionais de enfermagem possam se motivar.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos, Enfermagem, Motivação, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18415
SILVA, Karla Fabiana Nunes da. Análise dos eventos adversos à doação de sangue e condutas e
condutas de enfermagem adotadas. 2012 . Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em
Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Barbosa, Maria Helena
Resumo: Na doação de sangue, apesar de todos os cuidados dispensados, alguns doadores podem,
ocasionalmente, apresentar algum tipo de manifestação adversa ou efeitos desagradáveis à coleta de
sangue. Este estudo epidemiológico, retrospectivo e com abordagem quantitativa dos dados, objetivou
analisar a ocorrência dos eventos adversos relacionados à doação de sangue e a atuação da equipe de
enfermagem em um Hemocentro Regional, no Estado de Minas Gerais. Foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Fundação Hemominas sob o Parecer nº 322. Foram analisadas 1369 fichas de
doação e de atendimentos de reação adversa. O instrumento de coleta de dados abordou aspectos
sociodemográficos, clínicos,
epidemiológicos, específicos do processo de doação de sangue,
manifestações
clínicas e condutas de enfermagem adotadas. Para processamento e análise dos
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dados, utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences. As variáveis qualitativas foram
analisadas segundo estatística descritiva, enquanto que, para as variáveis quantitativas, utilizou-se as
medidas de centralidade e dispersão. Empregou-se o Coeficiente de Cramér (V) na verificação da
associação entre os tipos de eventos adversos e as variáveis sociodemográficas, clínicas e específicas
do processo de doação; bem como, na verificação da associação entre os eventos adversos e as
condutas de enfermagem. A taxa de incidência de eventos adversos foi de 3%. A média do peso
corporal dos doadores que apresentaram reação
adversa foi 71 kg; os níveis pressóricos foram
considerados normais, e a média do
pulso foi de 76.7 bpm. Quanto ao hematócrito, 42.2%
apresentaram valor de referência entre 41 e 45%, e 57.6% exibiram hemoglobina entre 12.6 e 15.0g/dL.
Houve predomínio de eventos adversos em doadores com história prévia de doações (50.4%), e com
tempo médio de espera de 50.5 minutos; 7.2% relataram
estarem em jejum alimentar e 9.3%
mencionaram já ter apresentado algum tipo de reação adversa. O volume de sangue coletado variou
entre 450 ± 45 ml (69.3%), e o tempo de doação foi menor que sete minutos (79.7%). A reação leve foi o
tipo mais frequente (92.6%), sendo que a maioria (85.9%) ocorreu ainda dentro da sala de coleta. As
manifestações clínicas mais recorrentes foram mal-estar (51.3%), tontura
(42.7%), palidez cutânea
(28.2%) e sudorese (27.8%). Não houve associação significativa entre os tipos de eventos adversos e
as variáveis sociodemográficas,
clínicas e específicas do processo de doação. As condutas de
enfermagem
adotadas foram: o posicionamento em Trendelemburg (96.2%); a aferição dos dados
vitais (95.7%); a oferta da hidratação oral (82.5%); e as orientações após a doação (59.1%). Notou-se
associação estatisticamente significativa (p<0.05) entre os tipos de eventos adversos e as condutas de
enfermagem: hidratação intravenosa;
solicitação da avaliação médica; oferta de hidratação oral;
posicionamento em Trendelemburg; elevação dos membros inferiores; administração de medicamentos;
aferição dos sinais vitais; realização da glicemia capilar; e contato com familiar. Este estudo contribuiu
para reafirmar a importância do papel da enfermagem perante a ocorrência dos eventos adversos à
doação de sangue. Espera-se que, assim, possa subsidiar o desenvolvimento de estudos prospectivos
com essa população tendo em
vista a finalidade de avaliar os fatores de risco e projetar novas
estratégias que reduzam adversidades na doação de sangue.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doadores de sangue, Efeitos Adversos.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18416
GONTIJO, Laiss Marques. Avaliação da qualidade de vida e contexto de trabalho da equipe de
enfermagem da estratégia saúde da família de Uberaba - MG. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidado em Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Pedrosa, Leila Aparecida Kauchake
Resumo: Os profissionais de enfermagem destacam-se na reorientação do modelo assistencial de
saúde proposto pela ESF, do MS. Desempenham suas funções junto à equipe de SF visando
essencialmente à promoção à saúde. No contexto de trabalho desses profissionais, tem sido possível
perceber diversas situações de desgaste, as quais podem gerar comprometimento à qualidade de vida
(QV) dos mesmos. Visualizar a dinâmica laboral dos trabalhadores de enfermagem é essencial no
planejamento de políticas públicas e sociais que visem ambientes organizacionais mais saudáveis. Este
estudo objetivou analisar a relação entre o contexto de trabalho e a QV da equipe de enfermagem da
ESF de Uberaba (MG). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, seccional, realizada com 92 profissionais
de enfermagem, entre maio e agosto de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos da UFTM, protocolo nº 2278. Os participantes responderam um instrumento
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contendo variáveis sociodemográficas, econômicas e de trabalho; outro, para avaliação do contexto de
trabalho (ECORT); e outro, para avaliação da QV (WHOQOL- bref). Os dados foram duplamente
digitados no programa Microsoft Excel®, e importados ao SPSS, versão 20.0, para análise. Foram
realizadas análises descritivas de todas as variáveis quantitativas. Para verificar possíveis associações
entre as variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r) para variáveis quantitativas
(bivariadas), o coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis qualitativas ordinais, o Teste t de
Student para amostras independentes e, quando necessário, o teste de Mann-Whitney, como alternativa
não paramétrica. Ainda foram realizadas duas regressões lineares múltiplas, tendo o domínio ambiental
e o psicológico de QV como desfecho e as variáveis preditoras; sexo, idade, categoria profissional,
presença de doença ocupacional e o domínio condições de trabalho da ECORT. Os participantes eram
majoritariamente do sexo feminino (94,6%), com idade entre 25 e 35 anos (41,3%) e tinham
companheiro (51,1%). Quanto ao perfil profissional, 90,2% tinham 5 anos ou mais na profissão; 93,5%
referiram não possuir doença ocupacional, 76,1% referiram não ter faltado ao trabalho ou ter estado de
licença e 69,6% declararam não ter sofrido acidente ocupacional no último ano. O domínio mais afetado
da ECORT foi o de condições de trabalho, sendo que, os itens que mais impactaram negativamente
foram referentes ao bem estar dos funcionários, ao barulho e a não existência de política de progressão
funcional. O domínio do WHOQOL- bref que apresentou menor escore foi o ambiental (58,25 pontos). Os
enfermeiros apresentaram maiores escores de QV se comparados aos técnicos de enfermagem, para
os domínios, físico e ambiental. Os homens apresentaram médias mais altas em todos dos domínios de
QV, sendo estatisticamente significante para o domínio ambiental. O grupo com doença ocupacional
apresentou pior QV quanto aos domínios físico, psicológico e meio ambiente, ao ser comparado com o
grupo sem doença ocupacional. Concluiu-se com os resultados da análise de regressão linear múltipla
que, ser mulher, apresentar doença ocupacional e piores condições de
trabalho, impactaram
negativamente no domínio ambiental de QV; e, ter piores condições de trabalho e presença de doença
ocupacional impactaram negativamente o domínio psicológico de QV.
Palavras-chave: Enfermagem, Qualidade de vida, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18417
CORTÊS, Renata Maciel. Estresse ocupacional e qualidade de vida dos profissionais das equipes
de saúde da família. 2012 . p. 94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em Saúde) Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Simões, Ana Lúcia de Assis
Resumo: Estresse e qualidade de vida são assuntos muito abordados na atualidade, sendo o estresse
apontado como uma grande interferência na qualidade de vida. Os profissionais das equipes de saúde da
família estão inseridos em um modelo assistencial que requer o vínculo com a família e comunidade; com
isso, ficam vulneráveis aos problemas e conflitos das mesmas. Esse estudo objetivou identificar o
estresse ocupacional e a qualidade de vida dos profissionais das equipes de saúde da família. Trata-se
de um estudo quantitativo realizado com 431 profissionais da área da saúde vinculados à ESF de
Uberaba ? MG. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário o sociodemográfico e profissional, a
Escala de Estresse no Trabalho (EET) e o WHOQOL-BREF, no período de abril a julho de 2012. Na
análise dos dados utilizou-se o programa SPSS versão 20. A população caracterizou-se por mulheres
(87,90%), de 30 a 40 anos (28,30%), casados (43,40%), com ensino médio (60,70%), com apenas um
vínculo empregatício (86,10%), processo seletivo como principal modalidade de entrada no serviço
(91,00%), com um a cinco anos de trabalho na ESF (53,5%) e trabalhando há menos de um ano com o
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mesmo gerente (49,40%). Apresentaram nível de estresse ocupacional igual a 2,43, sendo as
perspectivas de crescimento (3,29), divulgação de informações organizacionais (3,00) e a deficiência de
capacitações e treinamentos (2,92), os principais fatores estressores encontrados. Não houve associação
do estresse ocupacional com as variáveis sociodemográficas e profissionais. Já o fator estressor
deficiência de comunicação das decisões organizacionais apresentou diferença significativa (p = 0,012)
entre os profissionais com ensino superior (3,23) e sem ensino superior (2,92). O fator estressor
deficiência de capacitação e treinamentos apresentou associação significativa quando comparado ACS
(2,68) e médicos (3,39) (p = 0,016), e ACS (2,68) e dentistas (3,58) (p < 0,001). Na avaliação da
qualidade de vida observou-se maior escore no domínio social (75,00), e menor no domínio ambiental
(56,25). O domínio ambiental apresentou diferença significativa quando comparado com as variáveis:
sexo (p = 0,047), forma de entrada no serviço (p = 0,042) e função (p < 0,001). Em relação à categoria
profissional, a diferença está entre os enfermeiros e, ACS (p < 0,001), ACD (p = 0,008) e técnicos de
enfermagem (p = 0,01). Considerando os profissionais com e sem curso superior, houve diferença
significativa quando comparados com os domínios ambiental (p < 0,001) e social (p = 0,036). Houve
correlação negativa fraca entre a idade e o domínio social (p = 0,01; r = -0,13). Na associação entre o
estresse ocupacional e os domínios de qualidade de vida houve significância moderada para os domínios
físico (p < 0,001; r = -0,38), psicológico (p < 0,001; r = -0,36) e ambiental (p < 0,001; r = -0,42), e fraca
para o domínio social (p < 00,001; r = -0,24). Na análise de regressão linear os resultados corroboraram
com os achados anteriormente. Observou-se que as condições ambientais são os aspectos mais
afetados na vida dos profissionais. O estresse ocupacional mostrou-se como um fator importante na
interferência da qualidade de vida. O investimento em locais de trabalho mais seguros e agradáveis,
assim como vínculos mais estáveis, incentivo as capacitações, promoverá a valorização dos profissionais
e a humanização das relações.
Palavras-chave: Esgotamento profissional, Qualidade de vida, Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18418
CARVALHO, Luciane Ribeiro. As manifestações de agressividade no processo de cuidar:
implicações para a enfermagem. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em
Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Rodrigues, Leiner Resende
Resumo: A violência física é um estigma relacionado aos portadores de doença mental no contexto do
processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica e foi objeto de estudo desse trabalho. OBJETIVOS:
Descrever e analisar as manifestações de agressividade no processo de cuidar entre os profissionais de
enfermagem e os portadores de doenças mentais. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo descritivo
de abordagem qualitativa, realizado em um hospital psiquiátrico. A coleta de dados se deu por meio de
observação participante e entrevistas semi estruturadas, com 13 profissionais de enfermagem e 12
portadores de transtornos mentais, definidas pelo critério de saturação teórica. Na análise dos dados foi
realizada análise de conteúdo temática e identificou-se duas categorias: O cuidado em enfermagem
psiquiátrica e A agressão no cuidar RESULTADOS: Os sujeitos vivenciam as agressões no processo de
cuidar, ora como agressores ora como agredidos, com manifestações e motivações diferentes, os
portadores de transtornos mentais estão mais propensos a sofrerem ameaças, auto agressões,
agressões físicas e verbais, negligência e exposição a situações constrangedoras. Enquanto que os
profissionais sofrem mais com as agressões físicas, verbais e ameaças. Ambos concordam que o
cuidado em enfermagem psiquiátrica transcende as técnicas e procedimentos peculiares da profissão e
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que a doença mental exige da pessoa que cuida características próprias, que incluem a percepção
apurada das necessidades do outro com envolvimento emocional, carinho e respeito. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: As agressões estão presentes e são mútuas. Esse estudo inova na medida em que dá voz a
ambos os sujeitos envolvidos no processo de cuidar.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem psiquiátrica, Violência.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 18419
OLIVEIRA, Paula Beatriz. Avaliação das condições de saúde de idosos residentes em instituição
de longa permanência. 2012 . p. 182. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em Saúde) Universidade Federal de Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Tavares, Darlene Mara dos Santos
Resumo: A avaliação do estado de saúde dos idosos residentes nas Instituições de
Longa
Permanência (ILPI) é considerada uma prática essencial à promoção e recuperação da saúde, a qual
deve incluir a investigação de aspectos relacionados
às necessidades psicobiológicas, sociais e
espirituais. Este estudo teve por
objetivos: caracterizar os idosos segundo as variáveis
sociodemográficas; descrever as condições de saúde dos idosos segundo a Teoria das Necessidades
Humanas Básicas (NHB) de Wanda Horta de Aguiar; verificar a associação entre número de sintomas
depressivos e as variáveis: sexo; idade; tempo de institucionalização;
número de medicamentos;
número de atividades da vida diária com incapacidades funcionais; dor; número de morbidade e declínio
cognitivo e verificar a associação
entre número de atividades da vida diária com incapacidades
funcionais para as variáveis: sexo; idade; tempo de institucionalização; número de medicamentos; dor;
número de morbidade e declínio cognitivo. Estudo analítico, observacional, transversal, com abordagem
quantitativa, realizado em oito ILPI do município de Uberaba-MG, com 86 idosos. Os dados foram
coletados por meio de instrumento
semiestruturado segundo as necessidades humanas básicas
proposta por Wanda Horta, que foi, inicialmente, elaborado e validado. Os dados foram submetidos à
análise descritiva, utilizou-se também, o coeficiente de correlação de Pearson (p<0,01) e o teste tStudent (p<0,05). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
protocolo n.º 1832. A maioria dos idosos era do sexo
feminino (70,9%); na faixa etária de 80 anos ou mais (44,2%); cor branca (73,3%); viúvos (46,5%);
analfabetos
(48,8%), católicos (58,1%) e renda de um salário mínimo (88,4%), proveniente de
aposentadoria (75,6%). Foram encaminhados para a ILPI por morarem sozinhos
(44,2%) e terem
dificuldade de conviver com os familiares, institucionalizados em um período de 2 a 5 anos (55,8%).
Possuíam uma morbidade (40,7%), com prevalência de hipertensão arterial (54,7%) e diabetes mellitus
(16,3%). O uso de medicamentos
foi verificado em 95,3%, com predomínio de anti-hipertensivos
(66,3%). Na avaliação
7
das NHB psicobiológicas, os idosos apresentavam níveis pressóricos
elevados
(30,2%); declínio cognitivo (58,3%); acuidade auditiva diminuída (62,8%); dor
(31,4%);
edentulismo (73,3%), e 39,5% faziam uso de prótese dentária e sedentarismo (97,7%), dependência
para atividades banho e vestir (36%). Em
relação à NHB psicossociais, os idosos possuíam boa
interação social, recebiam
visitas dos filhos (30,2%); e dependência para todas as atividades
instrumentais da
vida diária (100%). Quanto a NHB psicoespiritual, 29,1% referiram irem à missa
(36,0%) e orar (56,0%). O maior número de sintomas depressivos associou-se ao declínio cognitivo
(p=0,02). O maior número de incapacidades funcionais às
atividades básicas da vida diária
correlacionou-se moderadamente com o menor
tempo de institucionalização (p<0,001). Dentre as
NHBs, a mais afetada foi a
psicobiológica denotou a necessidade de estabelecer estratégias que
contribuam para a promoção e a manutenção da independência e autonomia do idoso residente em
ILPI.
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Palavras-chave: Avaliação geriátrica, Enfermagem geriátrica, Idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18420
SIMÕES, Ana Carolina de Assis. Os significados de atuar em uma equipe de saúde da família:
estudo de caso com cirurgiões-dentistas do município de Uberaba/MG. 2012 . p. 82. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Rodrigues, Leiner Resende
Resumo: Os significados de atuar em uma equipe de saúde da família: estudo de caso com cirurgiõesdentistas do município de Uberaba/MG. 2012. 81f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG), 2012. Grandes mudanças ocorreram nos
anos 90 nas políticas de saúde do Brasil, devido à necessidade de rupturas com as formas de
organização do sistema de saúde existentes até então. Mas foi em 1994 o ápice destas mudanças,
quando o Ministério da Saúde apresentou o Programa Saúde da Família, hoje Estratégia Saúde da
Família (ESF), que visa o fortalecimento da atenção primária à saúde. A inclusão de cirurgiões-dentistas
(CD) na ESF iniciou-se somente em 2001 e caracterizou-se por uma ampliação no atendimento em
saúde bucal em todas as regiões do país. Nesse sentido, a odontologia tem se familiarizado com
mudanças no seu modelo assistencial tradicional, voltando-se aos cuidados preventivos e de promoção à
saúde bucal, fundamentados na interdisciplinaridade e na perspectiva da integralidade do cuidado. Este
estudo objetivou desvelar as práticas cotidianas do CD atuante na ESF; identificar a percepção do
cirurgião-dentista sobre sua formação e capacitação para atuar na ESF e compreender como o CD
significa a experiência de atuar em uma equipe de saúde da família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
de caráter descritivo e exploratório, tendo como modo de investigação o Estudo de Caso. O caso
delimitado para estudo foi o grupo de CD da ESF de Uberaba/MG, composto por 41 profissionais. Para
coleta de dados procedeu-se entrevistas com CD que foram sorteados até o alcance da saturação
teórica, ocorrida com 15 entrevistas. Após a leitura exaustiva dos discursos foram extraídas 632 unidades
de registro, que deram origem às seguintes categorias e subcategorias de análise: O cotidiano do
cirurgião-dentista na perspectiva da ESF; A autopercepção sobre a formação profissional e a atuação na
ESF; Os significados de atuar na ESF e suas subcategorias: Desafios desvelados na prática cotidiana e
A satisfação de atuar neste novo modo de fazer saúde. Desvelamos que o dia a dia destes profissionais
perpassa pelas atividades desenvolvidas na própria Unidade de Saúde, em seus consultórios; pelas
práticas de prevenção e educação em saúde, como as ações coletivas em escolas, creches, instituições
de longa permanência; pelas visitas domiciliares; pelo trabalho em equipe; pelo vínculo com a população
e pelos momentos de educação continuada. Na percepção destes profissionais sua formação não
privilegiou a abordagem da assistência integral, de dimensão coletiva, e não estimulou a prevenção e a
promoção da saúde. Dentre os vastos significados aludidos da atuação na ESF, estes profissionais
citaram inúmeros desafios relacionados à desvalorização profissional, tanto pela população atendida,
quanto pela gestão; assim como a complexidade da profissão, a escassez de recursos materiais e o
trabalho difícil gerador de sofrimento. Por outro lado, também se referiram à satisfação, à gratidão, ao
crescimento pessoal e profissional, e ainda, ao aprendizado que se obtém nesta prática, são significados
que evolvem e ainda atraem profissionais para a atuação na ESF. É possível perceber a existência de um
forte potencial humano naqueles que se dedicam e se esforçam diante dos desafios, provando que é
possível mudar e fazer algo novo, mesmo quando há pouco ao seu favor.
Palavras-chave: Equipe de assistência ao paciente, Programa saúde da família.
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Abstract: Great changes occurred in the Brazilian health politics in the 90s, due to the necessity of
ruptures with the forms of organization in the health system of that time. But it was in 1994 that the
summit of these changes happened, when the Ministry of Health presented the Family Health Program,
nowadays Family Health Strategy (FHS), which aims the strengthening of the primary attention to health.
The inclusion of the Dental Surgeons (DS) in the FHS initiated only in 2001 and it was characterized by
an increase of the oral health attendance in every region of the country. In this sense, the odontology has
familiarized with the changes in the traditional assistential model, targeting to the preventive care and to
the oral health promotion, based on the interdisciplinarity and on the perspective of care integrality. This
study aimed to reveal the everyday practices of the working DS in the ESF; identify the perception of the
dental surgeon about their formation and capacitation of acting in the FHS and comprehend how the DS
mean the experience of acting in a team of health of the family. It is a qualitative research with a
descriptive and exploratory characteristic having The Case Study as the mean of investigation. The
case delimitated in this study was a group of DS from the FHS in Uberaba/MG which was composed by
41 professionals. For data collecting interviews were proceeded with DS who were sorted to the reach of
the theoretical saturation, what occurred
with 15 interviews. After an exhaustive reading of the
discourses, 632 unities of
register were extracted, which originated the following categories and
subcategories of analysis: The everyday life of the dental surgeon in the perspective of the FHS; The
self perception about the professional formation and acting in the FHS; The meanings of acting in the
FHS and their subcategories: Revealed challenges in the everyday practices and the satisfaction of
working in this new way of promoting
health. We revealed that the everyday activities of these
professionals perpasses by the activities developed in the Health Unit, by their dentist offices; by the
prevention practices and health education, by collective actions in schools, day care centers, longpermanence institutions; by home visiting; by the team work; by the bond with the population and by the
moments of the continuous education. In the perception of these professionals their formation didn?t
attribute the approach of the integral assistance, the collective dimension, and didn?t stimulate the
prevention and the health promotion. Among many meanings referred by the DS, challenges related to
the professional depreciation are found; either by the assisted population, or by the management; as well
as the complexity of the profession, the shortage of material resources and the suffering originated by
the work. On the other hand, they also referred to the satisfaction, the gratitude, the personal and
professional growth and to the learning that is obtained in this practice, as meanings that evolve and
attract the professionals to the acting in the FHS. It is possible to perceive the existence of a strong
human potential in those who dedicate and make an effort in the face of the challenges, proving that it is
possible to change and do something new, even when there is a few in their favor.
Key words: Public Health, Family Health Program, Patient Care Team, Community Dentistry.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-05-07T154135Z69/Publico/ANA%20CAROLINA.pdf

Nº de Classificação: 18421
SANTANA, Adriana de Cristina. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. 2012 . p. 319.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no cuidado à saúde humana
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do
conhecimento e para o cuidar em saúde e Enfermagem.
Orientador: Bachion, Maria Márcia
Resumo: Pesquisas na área de úlceras vasculares tem se dedicado a esclarecer os mecanismos de
fisiopatologia da lesão, o processo de reparo, caracterização da população acometida, avaliação de
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protocolos de tratamento. Faltam informações sobre a conformação da rede de atendimento nos diversos
cenários, os atores de enfermagem envolvidos, e as ações realizadas no cotidiano da prática clínica
desses profissionais. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as ações de enfermagem
desenvolvidas por profissionais de enfermagem no atendimento às pessoas com úlceras vasculares em
relação as atividades e intervenções apresentadas pela Nursing Intervention Classification (NIC) para os
diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, perfusão
tissular periférica ineficaz, à luz de diretrizes nacionais e internacionais e da Teoria das Necessidades
Humanas Básicas de Wanda Horta. Foi realizado estudo transversal, descritivo, envolvendo profissionais
de enfermagem que atendem pessoas com úlceras vasculares nas salas de curativos da atenção básica
de um município. A coleta de dados foi realizada de setembro de 2010 a setembro de 2011. A obtenção
dos dados ocorreu em duas etapas, na primeira foi utilizado um questionário contendo dados
sociodemográficos, profissiográficos e inquérito das atividades realizadas no atendimento de enfermagem
as pessoas com úlceras vasculares. Na segunda etapa, após o mapeamento das ações referidas pelos
profissionais na NIC, foi apresentada aos participantes uma lista de ações desta taxonomia que não
foram referidas na primeira fase, para verificação de sua ocorrência na prática. Dos 218 participantes,
85(39,0%) eram enfermeiros, 97 (44,5%) técnicos de enfermagem e 36 (16,5%) auxiliares de
enfermagem. Predominou o gênero feminino (92,2%), faixa etária de 49 anos ou mais, tempo de
formação de 10 anos ou mais (56,0%), autoavaliação de “razoável ou muita experiência” na área.
Identificou-se 221 ações de enfermagem referidas, as quais, foram mapeadas em 118 atividades
correspondentes da NIC em 39 tipos de atividades de enfermagem pertencentes a uma ou mais das
intervenções da NIC indicadas como prioritárias, 27 tipos de atividades de enfermagem em uma ou mais
das intervenções sugeridas para os diagnósticos de interesse e 16 tipos de atividades de enfermagem de
uma ou mais das intervenções adicionais optativas. Vinte atividades referidas foram mapeadas em 12
intervenções, sendo nomeadas como atividades contextuais, 13 atividades referidas não puderam ser
mapeadas e 58 atividades de enfermagem foram mapeadas em 36 atividades da NIC e encontradas em
20 intervenções inespecíficas para os diagnósticos estudados. A análise das atividades indica abordagem
centrada na dimensão psicobiológica, especificamente NHB relacionadas a terapêutica, integridade
cutâneo mucosa/integridade física e ambiente. Verificou-se 39 atividades da NIC referidas como não
utilizadas pelos profissionais no atendimento às pessoas com úlceras vasculares, com base em
justificativas relacionadas a falta de recursos na unidade de saúde e falta de conhecimento/não
receberam capacitação. Os resultados indicam concentração da atenção dos profissionais na restauração
da integridade da pele e tecidos adjacentes, por meio da realização de curativos.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Terminologia como assunto, Úlcera varicosa.

Abstract: Researches in vascular ulcers have been devoted to clarify the mechanisms of lesion
pathophysiology, the repairing process, characterization of the affected population,
evaluation of
treatment protocols. There is not enough information about the conformation of the service network in
different scenarios, the actors involved in nursing, and the actions performed in daily clinical practice of
these professionals. This research aimed to analyze the nursing actions developed by nurse practitioners
in caring for people with vascular ulcers related to the activities and interventions made by the Nursing
Intervention Classification (NIC) for the nursing diagnosis impaired skin integrity, impaired tissue integrity
, ineffective peripheral tissue perfusion in the national and international guidelines and in the Theory of
Basic
Human Needs of Wanda Horta. A cross-sectional study was conducted involving nursing
professionals who serve people with vascular ulcers in the curative rooms of a municipality primary care.
Data was collected from September 2010 to September 2011. Data collection occurred in two steps, first
it was used a questionnaire on
sociodemographics, profissiographics and investigation activities
conducted in nursing care for people with vascular ulcers. In the second stage, after mapping the
actions referred by the professionals in the NIC, it was presented to participants a list of actions of this
taxonomy that were not mentioned in the first phase, to verify their practice occurrence. Of the 218
participants, 85 (39.0%) were nurses, 97 (44.5%) nursing technicians and 36 (16.5%) nursing assistants.
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Females were predominant (92.2%), aged 49 years or more, graduation time of 10 years or more
(56.0%), selfassessment of "reasonable or lots of experience" in the area. It was identified 221 nursing
actions listed, which were mapped in 118 activities corresponding in 39 types of nursing activities
belonging to one or more of the NIC interventions indicated as a priority, 27 types of nursing activities in
one or more of the suggested interventions for the interest diagnoses and 16 types of nursing activities of
one or
more additional optional interventions. Twenty activities referred were mapped in 12
interventions, being named as contextual activities, 13 of these activities could not be mapped and 58
nursing activities were mapped in 36 activities of NIC and found in 20 interventions, for nonspecific
studied diagnoses. The analysis of the activities indicates a centered approach in the psychobiological
dimension, NHB specifically related to therapeutic, cutaneous mucosal integrity/integrity physical and
environment. There were 39 NIC activities referred to as not used by practitioners in taking care of
people with vascular ulcers, based on reasons related to lack of resources in the health facility and lack
of knowledge / did not received training. The
results indicate a concentration of the attention of
professionals in the restoration of the skin integrity and adjacent tissues, through curative procedure.
Key words: Nursing care, Terminology as topic, Varicose ulcer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://mestrado.fen.ufg.br/uploads/127/original_Adriana_Cristina_de_Santana.pdf

Nº de Classificação: 18422
CARVALHO, Anna Paula Araújo. Ritual de formatura da Escola de Enfermagem de Manaus:
representações objetais e significados para os egressos no período de 1955 - 2010. 2012 . P.82.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem para o Cuidado em Saúde a Indivíduos e
Grupos Sociais
Orientador: Silva, Nair Chase da
Resumo: Trata-se de um estudo de natureza histórico-social, valendo-se de abordagem qualitativa que
tem como objeto os rituais de formatura da Escola de Enfermagem de Manaus-EEM. Os objetivos
traçados foram: desvelar o significado do ritual de formatura para os egressos, descrever as
representações objetais do ritual de formatura e descrever as mudanças ocorridas nos rituais de
formatura, na compreensão dos egressos. A delimitação temporal do estudo abrange o período de 1955
a 2010. As fontes primárias utilizadas foram, principalmente, as fotografias das formaturas, além dos
documentos escritos (atas de formatura) e entrevista dos egressos. O exame analítico minucioso das
informações foi procedido mediante a técnica de análise de conteúdo BARDIN. Os resultados
evidenciaram que os rituais de formatura para os egressos significam vitória, realização pessoal,
conquista pessoal e profissional. Mudanças ocorreram nas representações objetais principalmente
referente aos trajes, justificadas porque a EEM de 1955 até 1997 era administrada pela Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública - FSESP (Ministério da Saúde) e a partir de 1998 passou para
Universidade Federal do Amazonas – UFAM (Ministério da Educação). Concluiu-se na análise das
formaturas da EEM, no período de 1955 a 2010, que o significado do ritual de formatura para os egressos
foi a vitória, a realização pessoal, a conquista e que as representações objetais tiveram mudanças
conforme a tradição e desenvolvimento da instituição contribuindo para a preservação da enfermagem
regional a luz da nossa profissão, mostrando o efeito simbólico que as tradições exercem no campo da
saúde e da educação.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem.
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Abstract: This study is of a socio-historical nature, utilizing a qualitative approach which has as its
objective graduation ceremonies of the Nursing School of Manaus. The following objectives
were
delineated: to unveil the meaning of graduation ceremonies to the graduates who participate in them,
describe the object symbolism of the graduation ceremony and describe the
changes which have
occurred in graduation ceremonies, from the graduates’ point of view. The time period within which this
study is focused spans the years from 1955 to 2010. The primary sources utilized were, principally,
photographs of graduations, in addition to written
documents (the records of the ceremony) and
interviews with graduates. A detailed analysis of the information took place using the BARDIN technique
for content analysis. The results
showed that, to graduates, graduation ceremonies mean victory,
personal accomplishment,
personal and professional achievement. Changes occurred in object
symbolism principally with regard to garments, the justification being that the Nursing School of Manaus
from 1955 to 1997 was administrated by the Special Service Foundation of Public Health – FSESP
Department of Health and, in 1998, became part of the Federal University of Amazonas – UFAM
administrated by the Department of Education. We concluded that analyzing the graduation ceremonies of
the Nursing School of Manaus from 1955 to 2010 contributed to preserving for regional nursing the
guiding light of our profession, showing the symbolic impact that traditions exert on the fields of health
and education.
Key words: Ion ceremonies, History of nursing, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_ANNA%20PA
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ALMEIDA, Marcandra Nogueira de. O cotidiano de ser portador de tuberculose e privado de
liberdade: contribuições de Enfermagem.. 2012 . P. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Sá, Antonia Margareth Moita
Resumo: A tuberculose em prisões é um tema complexo que pode ser estudado a partir de, pelo menos,
dois conhecimentos, o científico e o fenomenológico. Este estudo teve como objeto o cotidiano de ser
portador de tuberculose e privado de liberdade, e como objetivo compreender o sentido que funda o
cotidiano de ser portador de tuberculose e privado de liberdade. Optou-se nesta investigação pelo
método fenomenológico de pesquisa e para a análise compreensiva, pela fenomenologia hermenêutica
de Martin Heidegger. Por meio das entrevistas realizadas foi possível compreender que o modo de viver
o cotidiano das pessoas privadas de liberdade e com tuberculose não as diferencia de outras pessoas
doentes, pois ainda que limitadas ao ambiente das prisões, elas significam a doença como uma condição
difícil de aceitar, mais difícil que o próprio confinamento. O vivido por estas pessoas não é, de certo
modo, diferente de como vivem todos os seres humanos, imersos na maior parte do tempo no modo
cotidiano de ser, dominados pelo falatório e pela ambiguidade. A tuberculose no dia-a-dia em prisões é
uma das condições que retira dos doentes a força de que dispõem para conviver e, enquanto ameaça,
coloca diante deles o medo pela possibilidade da morte, que representa a perda de seu ser-com os
outros no mundo. Reforça-se a necessidade de avaliação da organização dos processos de trabalho em
saúde para o controle da tuberculose em prisões, que devem considerar a singularidade destes
ambientes. Uma ênfase pode ser atribuída aos processos de trabalho de enfermagem, considerando que
para esta categoria profissional é possível a quase totalidade das ações na atenção básica que visam o
combate da doença, não excluídas as responsabilidades dos demais profissionais da equipe para o
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aprimoramento do programa de controle da tuberculose. Para isso, é necessário melhorar as condições
de diagnóstico e tratamento nestes ambientes; discussões acerca da saúde prisional devem ser
ampliadas, principalmente no nível municipal da saúde, uma vez que a atenção básica no Brasil se dá,
quase exclusivamente, neste âmbito da assistência.
Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Prisões, Tuberculose.

Abstract: Tuberculosis in prisons is a complex topic that can be studied by means of at least two
knowledge, the scientific and the phenomenological. This study had as object the daily life of being
person with tuberculosis and deprived of freedom and objective to understand the sense that found the
daily life of being person with tuberculosis and deprived of freedom. Was used for this investigation the
phenomenology research
method and for the comprehensive analysis, the hermeneutics
phenomenology of Martin Heidegger. Through interviews it was possible to understand that way of living
the daily of people deprived of freedom and with tuberculosis do not differ from other sick people,
because although limited to the environment of prisons, they mean the disease as a condition difficult to
accept more difficult than the actual confinement. The lived by these people is not, somehow, different
from how all living human beings, immersed in most of the time in daily mode of being dominated by
hype and ambiguity. Tuberculosis in the day-to-day in prison is one of the conditions of patients who
withdrew the force they have to live as a threat and set before them the fear of the possibility of death,
which represents the loss of his being-with others in world. It
reinforces the need to evaluate the
organization of work processes in health for the control of tuberculosis in prisons, they should consider
the uniqueness of these environments. An emphasis can be attributed to the processes of nursing work,
considering that it is possible for nursing almost all of the shares in primary care aimed at combating the
disease, not excluded from the responsibilities of the remaining team members to improve the control
program tuberculosis. Therefore, it is
necessary to improve the diagnosis and treatment in these
environments; discussions about prison health care should be expanded, particularly at the municipal
level of health, since the primary care in Brazil is almost exclusively in the context of assistance.
Key words: Tuberculosis, Prisons, Nursing, Qualitative Research.
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NASCIMENTO, Márcia Helena Machado. Tecnologia para mediar o cuidar-educando no acolhimento
de "familiares cangurus" em unidade neonatal: Estudo de Validação.. 2012 . P. 172. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Pediátrica
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Teixeira, Elizabeth
Resumo: A dissertação tem como foco uma cartilha para mediar o acolhimento de familiares de recémnascidos em unidade de terapia intensiva neonatal. O sentido do cuidado nesse estudo está voltado aos
cuidados neonatais e cuidados centrados na família na concepção da estratégia método canguru; a
educação emerge na terapia
intensiva neonatal, como indispensável no tocante a assistência, ao
serviço, as relações interpessoais, na interação família/recém-nascido/enfermagem, pois, por meio
dela, as ações se transformam e se geram possibilidades para reflexões sobre
o cuidar, criando
espaços para as decisões. O objetivo geral: validar uma cartilha para mediar o acolhimento de familiares
de recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva. Os específicos: verificar se a cartilha é
um instrumento
estatisticamente válido para ser usado com o público-alvo segundo os
juízesespecialistas; analisar os comentários/sugestões dos juízes e público-alvo que
sustentam a
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validação da cartilha para mediar o acolhimento dos familiares em
unidade de terapia intensiva
neonatal. Pesquisa de desenvolvimento metodológico, com abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos
foram 15 juízes e 20 familiares. A produção dos dados ocorreu em seis momentos. Aplicaram-se dois
instrumentos, organizados em escala Likert com itens distribuídos em 3 a 5 blocos. Os dados foram
analisados pela estatística descritiva e análise de consenso com base na última etapa da técnica de
Delphi modificada. Os resultados da validação quantitativa atingiram o valor mínimo proposto pela
literatura para a maioria das
respostas (80%); 16 itens ultrapassaram tal valor, 4 tiveram índices
limítrofes e 2 abaixo do parâmetro. Nos resultados da validação qualitativa com os juízes nos três
blocos, expressam satisfação pela iniciativa e apontam que a cartilha, tem grande possibilidade de
otimizar o acolhimento dos familiares na terapia intensiva neonatal. Os familiares da unidade de terapia
intensiva neonatal avaliaram a cartilha como adequada, deram contribuições e afirmaram que a cartilha
tem “valor para os familiares porque eles podem conhecer melhor as técnicas para cuidar do seu
bebê”. Conclui-se que a cartilha é válida e pode contribuir para o acolhimento dos familiares em unidade
de terapia intensiva neonatal.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem neonatal, Estudos de validação.

Abstract: The thesis focuses on a booklet to mediate the reception of newborns family in intensive
neonatal care. In this study, the sense of care is based on the neonatal cares and cares centralized in
the family with a strategy conception kangaroo method; the education in intensive neonatal care is
indispensable to assistance, to
service, to interpersonal relationship, in the interaction
family/newborns/nursing, because with this education the actions change and create possibilities to
thought about the care and open more spaces to make decisions. The general objective: validate a
booklet to mediate the reception of newborns family in intensive neonatal care. Specifics objectives:
check if the booklet is a statistically valid instrument to be used with the target audience according to the
expert judge; analyze the judge?s and target audience?s comments/suggestions which helping in the
booklet validation to
mediate the reception of newborns family in intensive neonatal care. It?s
methodological development research with quantitative and qualitative deal. The subjects were fifteen
judges and twenty family members. The data production happened in six steps. Two instruments were
put into practice, organized according to Likert with items distributed in three-five blocks. The data were
analyzed through descriptive statistics and analysis of consensus based on the last step of Delphi?s
modified technique. The validation results achieve the minimum value proposed in the literature to
majority answers (80%), and sixteen exceed this value, four had limiting indexes and two were below
parameter. In the results of qualitative validation
with the judges in the five blocks, they express
satisfaction with the initiative and
indicate witch the booklet have a big possibility to optimize the
reception of family in intensive neonatal care. The family of intensive neonatal care evaluated the booklet
as appropriate, they gave contributions and said which the booklet have “value to the family because
they can meet better the techniques to take care your baby”. It is concluded that the booklet is valid and
can contribute to the reception of family in the intensive neonatal care.
Key words: User Embracement, Kangaroo-Mother Care Method, Neonatal nursing, Validation Studies,
Educational Technology, Neonatal intensive care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_MARCIA%20N
ASCIMENTO.pdf
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CARNEIRO, Márica Simão. Representações sociais sobre pré-natal entre mulheres-mães do Pará:
implicações para o agir cuidativo-educativo em enfermagem.. 2012 . P. 195. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Obstétrica
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Texeira, Elizabeth
Resumo: O pré-natal é um espaço de promoção e prevenção a saúde da mulher que pode ser
potencializado por meio da educação em saúde, enquanto elemento do cuidado. É relevante à medida
que sua efetividade e qualidade possuem relação com os índices de mortalidade materna e infantil. Ao
considerar estes aspectos afirma-se que este é um fenômeno psicossocial entre as mulheres-mães.
Objetivou-se analisar o conteúdo e a estrutura das representações sociais sobre pré-natal entre
mulheres-mães do Pará, com base na teoria das representações sociais de acordo com a abordagem
estrutural. Partiu-se do pressuposto que os conhecimentos são elaborados no senso comum, orientam as
ações e são partilhados nos grupos sociais. A coleta de dados foi realizada com 113 mulheres-mães,
internadas na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), no período de dezembro de
2011 a janeiro de 2012. A técnica utilizada foi a Evocação Livre de Palavras ao termo indutor: “pré-natal”.
O produto das evocações após a padronização semântica foi organizado em um corpus (Software Excell)
e tratado pelo software EVOC 2003, a partir desses dados obteve-se o quadro de quatro casas. Foram
seguidas as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O comitê de ética da
FSCMPA aprovou o projeto CAAE- 0064.0.321.440-11, protocolo nº 135/11. Evidenciou-se como possível
núcleo central os termos “criança-bebê”, “cuidado” e “saúde”. O que remete ao paradigma dominante,
centrado na criança, e um emergente com foco na “mulher-mãe”. Os elementos “cuidado” e “saúde”
demonstram a dimensão funcional relacionada ao fazer do pré-natal; e a dimensão normativa, que
considera os valores e sentidos do pré-natal. Os elementos da segunda periferia: “gestação- barriga”,
“acompanhamento”, “alimentação”; e da zona de contraste: “importante”, “prevenção”, “bom”. Essas
expressões quando agrupadas originaram as categorias bio-cuidativa, inter-relacional, e emocionalvalorativa. O estudo possibilitou compreender que as mulheres mães representam o pré-natal de acordo
com as dimensões do conhecimento científico, porém demonstram a necessidade de identificar o prénatal enquanto espaço de cidadania e educação em saúde. As implicações das representações sociais
para o agir cuidativo-educativo em enfermagem consistem em ampliar a visão de mulheres acerca do
pré-natal para além da dimensão do filho para incluir a mãe; propagar a consulta de enfermagem
enquanto espaço de acompanhamento e cuidado no pré-natal; ampliar a visão de mulheres sobre
educação em saúde no pré-natal. Recomendam-se às enfermeiras (os) re-significar o agir cuidativoeducativo em enfermagem conforme as representações sociais das mulheres-mães. Quanto aos serviços
de saúde: promover atenção à mulher para além do foco nos tratamentos clínicos; educação permanente
para os profissionais do pré-natal; inserção de enfermeiras (os) obstetras; dimensionamento de
profissionais e das ações que realizam com vistas à qualidade da assistência; implantação da educação
emsaúde no pré-natal com a proposta metodológica da educação pelos pares, enquanto estratégia que
valoriza as vivências dos indivíduos. Para as instituições formadoras, formar profissionais com visão para
além da biomédica; na produção do conhecimento, produções sobre pré-natal na perspectiva das
representações sociais entre profissionais e familiares de mulheres.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Psicologia social, Saúde da mulher.

Abstract: The pre-natal exists to promote woman’s health which can be empowered through education
in health, as element of care. It becomes relevant as its effectiveness and quality are related with rates of
maternal and infant mortality. In consideration of these aspects, it is stated that this is a psycho-social
phenomenon among women-mothers. The objective was to analyze the contents and the structure of
the social representations on pre-natal among women-mothers in Pará, based on
the social
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representation theory according to the structural approach. We set off on the assumption that knowledge
is elaborated on common sense, and leads
actions and is shared among social groups. The data
collection was obtained
surveying 113 women-mothers admitted to Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará (FSCMPA) from December/2011 to January/2012. The technique used was the
Free Evocation of Words regarding the trigger word: “pre-natal”. The outcomes of these evocations after
the semantic standard was organized in a corpus (Excell Software) and processed by the EVOC 2003
software. From these data, we obtained a chart of four squares. We followed the rules of Resolution
196/96 of Conselho Nacional de Saúde (National Council on Health). The ethics
committee from
FSCMPA passed the CAAE – 0064.0.321.440-11 project, protocol 135/11. As a possible central core, we
can point out the terms “infant/toddler”, “care” and “health”. This leads to the dominant paradigm, childcentered, and an emerging one with the focus on “woman-mother”. The elements “care” and “health”
displayed the functional dimension related to the pre-natal practice; and the normative dimension which
considers the values and the pre-natal
understandings. The elements of the second periphery:
“gestation-womb”,
“medical follow-up”, “feeding” and the contrast zone: “important”, “prevention”,
“good”. These expressions put together originated the categories: bio-care, interrelational, and emotionalvalue. With this study, it was possible to understand that women-mothers view pre-natal according to the
dimensions of the scientific knowledge; however, it shows the necessity to identify the practice of prenatal as
an expression of citizenship and education in health. The implications of the social
representations concerning the care-education action in nursing consist in widening the women’s point of
view of the service of pre-natal beyond baby’s dimension in order to include the mother herself; spread
the service of nursing as practice of follow-up and pre-natal care, help women widen their perception of
education in health during pre-natal. It is recommended that nurses give a new meaning to the careeducation action in nursing in accordance with the womenmothers’ social representations. Concerning the
services in health: promote special care to women beyond the clinical treatments; permanent education
for the professionals who work for pre-natal practice; employ nurse-obstetrician; dimensioning the
professionals and the actions that they make aiming the quality in assistance; the use of education in
health during pre-natal with a methodological proposition of education by the parties, while a strategy
that values the individuals’ experiences. For the educational institutions, prepare professionals with a
wide vision that goes beyond the biomedical approach; in the production of knowledge,
Key words: Pre-natal care, Social psychology, woman’s health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_MARCIA%20S
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IMBIRIBA, Margareth Maria Guimarães. Estudo da sobrevida de pacientes portadores de HIV/AIDS
coinfectados com tuberculose. 2012 . P. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Fontelles, Mauro José Pantoja
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar e comparar o tempo de sobrevida de pacientes
portadores HIV/AIDS com e sem coinfecção com Tuberculose, atendidos na Unidade de Referência em
AIDS, no município de Ananindeua-Pará, no período de 2003 a 2010. A pesquisa foi realizada na
Unidade de Referência em AIDS, localizada no município de Ananindeua-Pará. O estudo é do tipo coorte
retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa. Coletaram-se dados secundários em prontuários
clínicos de pacientes maiores que 13 anos, portadores de HIV/AIDS com e sem coinfecção com
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Tuberculose. Estabeleceram-se como variáveis o perfil sociodemográfico, variáveis relacionadas às
características clínicas e análise de sobrevida. Os resultados revelaram que dos 81 prontuários de
pacientes portadores de HIV/AIDS que evoluíram a óbito, o predomínio foi do sexo masculino, na faixa
etária de 25 a 39 anos e 88,9% possuíam fator de risco associado ao HIV/AIDS, 71% possuíam ensino
fundamental, com renda familiar de um a três salários mínimos, 17,2% eram portadores de Tuberculose e
65,9% sem a coinfecção com Tuberculose e apresentaram a coinfecção diarreia com desidratação. Para
análise de sobrevida, utilizou-se método atuarial, Kaplan Meier e o teste de Logrank e do qui quadrado. A
maior média de sobrevida encontrada foi de 4,5 daqueles pacientes que não tinham a coinfecção com
Tuberculose e 3,5 daqueles coinfectados com a Tuberculose e com maior expectativa de vida de 1,86. A
pesquisa indicou que, a cada ano, as chances de sobrevida vão diminuindo e que, com o uso de
antirretrovirais, os pacientes tiveram aumento no tempo de sobrevida
Palavras-chave: Enfermagem, Sobrevida, Tuberculose.

Abstract: This research has got some goals to be achieved, just like analyze and compare the HIV/AIDS
patients with or without tuberculosis confection’s survival time, who were seen in the AIDS Reference
Unit, in the district of Ananindeua-Pará, from 2003 to 2010. The research was carried out in the AIDS
Reference Unit, located in
Ananindeua, itself. This type of research is called cohort, retrospective,
descriptive and from quantitative approach. Secondary informations were collected from higher thirteen
years old patients´ clinical records, some of them with tuberculosis coinfection and other ones without it.
It was established like variables, sociodemographic profile, variables related to clinic characteristics and
analysis of survival. The results revealed that from 81 HIV/AIDS patients´ handbook who got dead,
most of them were from male gender, from 25 to 39 years old, 88,9% used to have risk factor associated
to HIV/AIDS, 71% only with primary education and household income from one to three minimum wages,
17,2% were tuberculosis
carriers, 65,9% were without TB coinfection, but were with diarrhea and
dehydration
coinfections. To make the survival analysis, it was used the actuarial method, Kaplan
Meier, the Logrank test and the Chi-Square test. The higher survival media found was about 4,5 (four
years and five months) in those patients without TB coinfection and 3,5 (three years and five months) in
those ones with it. The higher life expectancy was about 1,86 (years). The research has showed that
year after year,
the chances of survival are getting smaller, and by using antiretroviral medicines,
patients had an increase in their survival times.
Key words: Nursing, SIDA, Tuberculosis.
Acesso remoto ao texto integral:
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Internação hospitalar de doentes com tuberculose em Manaus e fatores sociais e ambientais.
2012 . P. 58. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará.
Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Esteves, Arinete Véras Fontes
Resumo: Objetivo: Identificar os fatores sociais e ambientais associados a internação hospitalar de
doentes com tuberculose (TB) em Manaus-Amazonas em 2010. Método: Estudo epidemiológico
transversal, exploratório e analítico, que utilizou análise quantitativa de internação de pacientes com
tuberculose. A coleta dos dados ocorreu por meio de questionários estruturados e testados previamente;
os pacientes foram entrevistados durante a internação e após a alta, foram coletados dados em seus
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prontuários. A população incluiu os pacientes internados com TB nos hospitais de referência em ManausAM, no período de janeiro a dezembro de 2010. Os dados foram digitados pelo método de dupla entrada,
com análise e correção das incompatibilidades entre os digitadores. Para verificar associação entre as
variáveis que constituem os fatores sociais e ambientais em relação aos grupos de comparação, utilizouse o Teste ?2, ao nível de significância de 5%, com a análise dos Resíduos Padronizados (RP),
significância para os valores positivos iguais ou superiores a 1,96. Resultados: Dos 278 casos
entrevistados, 43,9% apresentavam coinfecção TB-HIV (Human Immunodeficiency Virus) e 56,1%
apenas TB. Dentre os fatores sociais analisados, a associação foi significativa entre os coinfectados e a
origem da renda o trabalho assalariado (39,23%; RP=3,10; p-valor=0,02), ao uso de álcool (50,8%;
RP=3,20; p-valor=0,01) e dependência ao álcool (37,7%, RP=2,50; p-valor=0,011). Entre os não
coinfectados houve associação com o rendimento menor que um salário mínimo (30,8%; RP=2,10; pvalor=0,040) e a origem desta renda a aposentadoria, Bolsa Família ou outros benefícios (38,5%;
RP=3,40; p-valor=0,002). Já dentre os fatores ambientais, a associação foi significativa entre os
coinfectados, para as seguintes categorias: não possuir moradia própria (32,5%; RP=2,30; pvalor=0,023), o aspecto da moradia ser alvenaria (80%; RP=3,00; p-valor=0,003) e a presença da coleta
de lixo diária (90,8%; RP=2,10; p-valor=0,042), entre os não coinfectados: possuir moradia própria
(79,6%; RP=2,30; p-valor=0,023); aspecto de madeira ou outras (36,2%; RP=3,00; p-valor=0,003) e não
possuir coleta de lixo diária (17,8%; RP=2,10; p-valor=0,042). Conclusão: Os resultados permitem o
conhecimento das características sociais e ambientais dos casos TB-HIV coinfectados e casos somente
com TB que internam em Manaus, com o potencial de direcionar a assistência multiprofissional,
principalmente do profissional de enfermagem ao portador da TB com ou sem associação com HIV.
Possibilita, além disso, a elaboração de intervenções em saúde, com o intuito de minimizar e prevenir a
ocorrência de outros desfechos.
Palavras-chave: Fatores epidemiológicos, Hospitalização, Tuberculose.

Abstract: Objective: To identify social and environmental factors associated with hospitalization of
patients with tuberculosis (TB) in Manaus-Amazonas in 2010. Method: An epidemiological
crosssectional, exploratory and analytical, which used quantitative analysis of hospitalization of patients with
tuberculosis. Data collection was conducted through structured questionnaires and tested previously,
patients were interviewed during hospitalization and after discharge, data were collected in their records.
The population included patients admitted with TB in referral hospitals in Manaus-AM, in the period
January to December 2010. Data were entered
by the method of double entry, with analysis and
correction of mismatches between
digitizers. To assess the association between the variables that
constitute the social and environmental factors in relation to comparison groups, we used the ?2 test,
with significance level of 5%, with the analysis of Waste Standard (RP), significance for the positive
values greater than or equal to 1.96. Results: Of the 278 cases interviewed, 43.9% had coinfection with
TB-HIV (Human Immunodeficiency Virus) and only 56.1% TB. Among the social factors examined, the
association was significant among coinfected source of income and wage labor (39.23%, PR = 3.10, p =
0.02), alcohol use (50.8% ; PR = 3.20, p = 0.01) and alcohol dependence (37.7%, RP = 2.50, p = 0.011).
Among non-coinfected was associated with income less than minimum wage (30.8%, RP = 2.10, p =
0.040) and the source of retirement income, Family Allowance or other benefits (38.5%; PR = 3.40, p =
0.002). But among the environmental factors, the association was significant among coinfected, for the
following categories: not owning their own house (32.5%, RP = 2.30, p = 0.023), the appearance of
housing be masonry (80 %, RP = 3.00, p = 0.003) and presence of garbage collection day (90.8%, RP =
2.10, p = 0.042) among non-coinfected: owning their own house (79 , 6%, RP = 2.30, p = 0.023);
appearance of wood or other (36.2%, RP = 3.00, p = 0.003) and do not have garbage collection day (17,
8%, RP = 2.10, p = 0.042). Conclusion: The results allow the knowledge of social and environmental
characteristics of cases and TB-HIV co-infected with TB cases only hospitalized in Manaus, with the
potential to direct the multidisciplinary care, especially nursing professional bearer of TB with or without
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associated with HIV. It allows also the development of health interventions, in order to
prevent the occurrence of other outcomes.

minimize and

Key words: Tuberculosis, Epidemiologic Factors, Hospitalization.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_NATH%C3%8
1LIA%20FRAN%C3%87A.pdf
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PEIXOTO, Osvaldo da Silva. Exposição ocupacional a material biológico entre trabalhadores de
saúde: prevalência de Adesão à Sorologia Protocolar.. P. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Biologia parasitária na Amazônia) - Universidade do Estado do Pará. Pará
Orientador: Andriolo, Regis Bruni
Resumo: Contexto: A exposição ocupacional a material biológico representa risco para os trabalhadores
de saúde das instituições hospitalares devido à possibilidade de transmissão de patógenos como os vírus
HCV, HBV e HIV, que podem gerar doenças graves e incapacitantes, por vezes até fatais. Os trabalhos
sobre abandono do seguimento sorológico pós-acidente são incomuns. Objetivos: investigar a
prevalência de adesão à sorologia protocolar pós-acidente com material biológico entre trabalhadores de
saúde de um serviço público de saúde; estabelecer o perfil sociodemográfico do acidentado com material
biológico.Método:estudo de prevalência realizado em um serviço público de saúde, Hospital de Clínicas
“Gaspar Vianna” em Belém-PA com base em dados encontrados nas fichas de notificação de acidente
ocupacional com material biológico dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurançae Medicina
do Trabalho entre 2008 e 2009, e em relatos através dos questionários. Resultados: foram avaliados 65
acidentes de trabalho com material biológico, sendo que somente 15 (23,1%) sujeitos completaram as 04
sorologias protocolares para HIV, HCV e HBV, e 50 (76,9%) acidentados abandonaram após a 1ª
sorologia. As causas principais do abandono relatadas foram: esquecimento das datas dos exames
sorológicos previamente agendados (40%); não acharam mais necessários continuar já que o primeiro foi
negativo (30%) e medo dos resultados dos exames após a 1ª sorologia (17,5%). O perfil
sociodemográfico do acidentado com material biológico estabelecido nesta pesquisa trata-se de
trabalhador de enfermagem, de gênero predominantemente feminino e solteiro, exerce atividades em
período diurno, mais comumente nos setores da UTI-NEO e centro cirúrgico, majoritariamente possui
escolaridade nível médio, com idade média entre 30 a 39 anos e com tempo de serviço entre 16 a 20
anos, que se expõe mais a material perfurocortante causando lesões mais frequentes nos quirodáctilos, e
normalmente não completam a sorologia protocolar. Conclusão: Essa pesquisa evidenciou baixa
prevalência de adesão à sorologia protocolar e a consequente necessidade de implementação de
medidas preventivas considerando as peculiaridades das atividades desenvolvidas nesta Instituição e
também baseado no perfil sociodemográfico estabelecido pela análise das fichas de notificação e das
respostas relatadas no questionário distribuído aos sujeitos, visando fundamentalmente à minimização da
exposição ocupacional a material biológico entre trabalhadores de saúde, e à criação de estratégias para
aumentar a taxa de adesão à sorologia protocolar pós-exposição.
Palavras-chave: Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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FRANTZ, Sônia Rejane de Senna. O Ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em
enfermagem no Amazonas. 2012 . P. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Silva, Nair Chase da
Resumo: Introdução: O avanço na geração de novos conhecimentos evidencia a necessidade de
profissionais especializados nas diferentes áreas de conhecimento, entre elas a área da saúde, a qual é
afetada pelo crescimento e pela complexidade das especialidades e das tecnologias utilizadas. Na
enfermagem observou-se o surgimento de diferentes especialidades, entre elas, a hemoterapia. Diante
desse novo cenário, surgiu a necessidade de formar profissionais com conhecimento e como são as
instituições de ensino superior os responsáveis pela formação dos profissionais para o mercado de
trabalho, acredita-se que os assuntos de hemoterapia estejam sendo abordados durante o curso de
graduação em Enfermagem, com o objetivo de preparar o futuro profissional para o mercado de trabalho.
Objetivo: Analisar a ocorrência do ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em enfermagem no
Estado do Amazonas. Metodologia: Tratou-se de um estudo com abordagem qualitativa, com
triangulação de fontes, do tipo estudo de caso múltiplo, que foi desenvolvido em Instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas do Estado do Amazonas, que possuiam Curso de Graduação em
Enfermagem reconhecidos pelo Ministério da Educação. Foi realizada uma pesquisa documental em
Projetos Pedagógicos dos cursos de Graduação em Enfermagem e Planos de Ensino com o objetivo de
identificar as disciplinas que abordam a hemoterapia em seus conteúdos, após foi aplicado um
questionário aos docentes e um teste de verificação de aprendizagem aos alunos concluintes dos cursos
de graduação em Enfermagem das instituições pesquisadas. Para a análise, as respostas das questões
fechadas foram tratadas estatisticamente, utilizando-se a estatística descritiva em termos de freqüência
simples e percentual. As respostas as questões abertas foram analisadas tomando como base o método
de Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados e Discussão: A união das etapas analíticas, relacionada
às variáveis quantitativas e qualitativas permitiu identificar que não existe disciplinas de Enfermagem em
Hemoterapia, apenas alguns conteúdos inseridos nas disciplinas destinadas ao cuidado do adulto,
ministradas por professores especialistas e sem capacitação em hemoterapia. As respostas do
questionário aplicado aos alunos evidenciou a falta de conhecimento que estes apresentam em relação a
esta temática. Conclusão: O ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em enfermagem ainda é
incipiente, os conteúdos abordados nos cursos de graduação são insuficientes para garantir a assistência
de enfermagem nesse campo de atuação.
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, hemoterapia.

Abstract: Introduction: The increase in the generation of new knowledge highlights the need for skilled
professionals in different areas of knowledge, including the area of health, which is affected by growth
and complexity of specialties and technologies used. In nursing we observed the emergence of different
specialties, among them the hemotherapy. In this new scenario, the need arose to prepare students with
knowledge and how are the higher education institutions responsible for the training of professionals for
the labor market, it is believed that the issues
are being addressed hemotherapy during the
undergraduate Nursing, in order to prepare future professionals for the labor market. Objective: To
analyze the occurrence of hemotherapy in teaching undergraduate courses in nursing in the State of
Amazonas. Methodology: This was a qualitative study, with triangulation of sources, like multiple case
study, which was conducted in higher education institutions, public and private Amazonas State, which
possessed Undergraduate Nursing recognized by Ministry of Education. We conducted a desk research
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on Educational Projects courses Undergraduate Nursing Education Plans and with the objective of
identifying the disciplines that address the hemotherapy on its
contents after a questionnaire was
administered to teachers and a verification test learning students graduating of undergraduate nursing
institutions surveyed. For the analysis, the answers to the closed questions were treated statistically
using descriptive statistics in terms of simple frequency and percentage. The answers to the open
questions were analyzed using
as basis the method of content analysis of Bardin. Results and
Discussion: The union of analytical steps related to quantitative and qualitative variables identified that
there Hemotherapy disciplines of Nursing, only some content inserted in the subjects intended for adult
care, and taught by specialist teachers without training in hemotherapy. The questionnaire responses
from students highlighted the lack of knowledge they have about this topic. Conclusion: The teaching of
hemotherapy in undergraduate courses in nursing is still incipient, the content covered in undergraduate
courses are insufficient to ensure that the nursing field.
Key words: Teaching, Nursing, Hemotherapy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_SONIA%20FR
ANTZ.pdf

Nº de Classificação: 18431
OLIVEIRA, Vera Lúcia Gomes de. Caminho das pedras: o cuidar cotidiano em situações de urgência e
emergência em uma comunidade quilombola da Amazônia paraense... 2012 . P. 118. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Teixeira, Elizabeth
Resumo: Introdução: O cuidado cotidiano de saúde comporta uma ação individual (cuidar do eu), uma
ação coletiva (cuidar do outro e/ou família), uma ação local (cuidar da casa e do lugar de vida); portanto,
comporta multiextensões, envolvendo um conjunto de aspectos interativos, cognitivos e conectivos,
comportando, enfim, multidimensões. Objetivo geral: Descrever o cuidado cotidiano em situações de
urgência e emergência dos moradores de uma comunidade Quilombola da Amazônia Paraense.
Objetivos específicos: a) Identificar os tipos de situações de urgência e emergência mais frequente na
comunidade quilombola; b) Caracterizar as multidimensões dos cuidados prestados e itinerários
percorridos em situações de urgência e emergência. Metodologia: Estudo exploratório e descritivo, de
natureza qualitativa. Foram sujeitos 20 moradores adultos. A produção de dados foi por meio de
entrevista semi-estruturada. A análise de dados foi por meio da análise ídeo-central. Resultados:
Identificamos três modos de cuidar,os que cuidam com procedimentos realizados na própria comunidade
(23%);os que cuidam com procedimentos e encaminham para fora da comunidade, com 40%; os que só
encaminham para fora da comunidade, com 37%. As situações mais frequentes com o sujeito e/família,
foram os sinais e sintomas com 38% (Dor, febre, diárreia, vômito, sangramento, tontura, hemorragia,
edema),seguidos de acidentes com arma branca, e ocorrências clínicas, provenientes de doenças
crônicas degerativas, urgências raumatologicas e acidente ofídico; com os vizinhos e amigos foram os
traumas contusos(04) e urgências clinicas (04);na comunidade predominou as picadas de cobra. Na
dimensão interativa evidenciou-se a procura pelo membro mais velho da família; os itinerários
terapêuticos são com o uso da bicicleta até o caminhar por 8 km. Na dimensão cognitiva constatou-se
conhecimento sobre o cuidar paliativo e desconhecimento sobre o cuidar avaliativo. Na dimensão
conectiva emergiram: conexão homem-vegetal e conexão homem-animal; utiliza-se recursos naturais
para o cuidar-cuidado como os remédios caseiros. Conclui-se que há limites e desafios enfrentados no
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cuidado cotidiano. Sugere-se ações-intervenções educativas; e ampliação do acesso/acessibilidade à
rede de atenção local.
Palavras-chave: Cuidado, Emergência, Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20VERA%20
GOMES.pdf

Nº de Classificação: 18432
RODRIGUES, Ana Maria Maia. A preceptoria nos campos de prática na formação do enfermeiro em
universidades de Fortaleza-Ceará. 2012 . P. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem.
Orientador: Freitas, Consuelo Helena Aires de
Resumo: A integralidade do cuidado como principal diretriz do Sistema Único de Saúde tem fomentado
mudanças no perfil dos profissionais da saúde no sentido de torná-los consoantes com este novo
paradigma. As Instituições de Ensino Superior, pilares neste processo, vem buscando corresponder às
necessidades da sociedade através da graduação. O objeto deste estudo consiste na formação
profissional de enfermeiros por meio da preceptoria em enfermagem e teve o objetivo de compreender
como ocorre o ensino desenvolvido por enfermeiros assistenciais nos serviços que são cenários para o
processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação em Enfermagem no município de Fortaleza
Ceará, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, projetos políticos pedagógicos, metodologias de
ensino aprendizagem, e suas articulações teóricas e práticas, segundo o modelo de saúde integral
preconizado pelo SUS. Utilizou-se a abordagem multimétodo por meio de entrevista semiestruturada
junto a 20 enfermeiros da Rede de Atenção à Saúde, que atuavam como preceptores dos cursos de
graduação, de Fortaleza - Ceará, de fevereiro a março de 2012, questionário no sentido de delinear as
características do grupo e a observação sistemática para que fosse possível esclarecer dúvidas acerca
dos dados das entrevistas. O tratamento dos dados das entrevistas ocorreu por meio da análise de
conteúdo de Bardin. Os resultados revelaram que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido
pelos preceptores apresenta influência do modelo flexneriano, cartesiano biologista individual como uma
forma arraigada de se ensinar saúde e como os desafios para preceptoria. Apreendeu-se que integração
docente assistencial tem enfrentado dificuldades para que se torne estratégia para consolidação do SUS:
a grande demanda de usuários dos serviços como resultado da pouca resolubilidade das linhas de
cuidado, carências de recursos materiais e humanos, além do distanciamento da academia como ponto
de apoio para os preceptores têm corroborado para um ensinar-saúde longe da perspectiva da
integralidade. Concluiu-se que o ensino de enfermagem com vistas à integralidade do cuidado a partir da
preceptoria ainda é um caminho a ser percorrido. A consolidação do SUS, como sistema de saúde,
abrange fatores que ultrapassam as possibilidades de enfermeiros como participantes do processo de
formação. Questões relacionadas à política e gestão têm incidido diretamente sobre o processo de cuidar
desenvolvidos em serviços, influenciando a formação profissional.
Palavras-chave: Enfermagem, Sistema único de saúde.

Abstract: Comprehensive care as the main guideline of the National Health System (SUS) has promoted
changes in the profile of health professionals in order to make them consonant with this new paradigm.
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The Higher Education Institutions, pillars in this process, have been seeking to meet the needs of society
through graduation. The object of this study is the professional
training of nurses through nursing
preceptorship and we aimed to understand how the teaching developed by nursing assistants happens in
services that are scenarios for the teaching and learning processes of undergraduate nursing courses in
the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, based on the National Curriculum Guidelines, political pedagogical
projects, teaching and learning methods, and its practical and theoretical articulations, following the
model of comprehensive health advocated by SUS. We used a multi-method approach through semistructured interview with 20 nurses from the Health Care Network, who worked
as preceptors for
undergraduate courses in Fortaleza, it was carried out from February to March 2012; we applied a
questionnaire in order to trace the group profile and the systematic observation so we could answer
questions about the data from the interviews. The treatment of data from the interviews happened
through the Bardin's content analysis. The results
revealed that the teaching and learning process
developed by preceptors is influenced by the Flexner's model, individual biological Cartesian as a way of
teaching health and the challenges for preceptorship. We learned that the teaching care integration has
struggled to become a strategy to consolidate the SUS: a large demand of service users as a result of
low solvability of lines of care, lack of material and human resources, as well as the distance from the
university as a support for the preceptors have corroborated to a teaching and health away from the
comprehensive perspective. We concluded that nursing education seeking comprehensive care from the
preceptorship still has a long way to go. The consolidation of SUS as health system includes factors
beyond the possibilities of nurses as participants in the training process. Issues related to policy and
management have focused directly on the care
process developed in services, influencing the
professional training.
Key words: Nursing, Preceptorship, Unified Health System.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/ANA%20MARIA%20MAIA%20RODRIGUES.pdf
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SILVA, Aurilene Lima da. Significados e sentidos da úlcera por pressão adquirida na internação
hospitalar: estudo de enfermagem sobre mulheres com cardiopatia. 2012 . P. 60. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde.
Orientador: Silva, Lúcia de Fátima da

Bases

Resumo: Estudo fenomenológico, cujo objetivo foi compreender os significados e sentidos atribuídos por
mulheres com cardiopatia à ocorrência da úlcera por pressão adquirida na internação hospitalar. Dos
discursos de oito mulheres, obtidos por meio de entrevistas apreenderam-se significações imediatas, das
quais emergiu um fio condutor à interpretação do seu sentido. As mulheres demonstraram essa vivência
significando desconforto, seja pela dor, pela presença, realização e/ou manutenção do curativo, seja pela
imobilidade parcial no leito; medo de complicação na ferida; desamparo diante da permanência no
hospital e desejo de retornar ao lar; (des)conhecimento sobre a situação vivenciada; e agradecimento
pelo cuidado recebido, manifestando conformação, fé e esperança. A compreensão, fundamentada no
pensamento filosófico de Martin Heidegger, na obra Ser e tempo, revelou a existência das mulheres,
veladas nas suas significações. Na investigação, a pre-sença das mulheres se desvelou como existente
inautêntica, ao se demonstrarem aprisionadas ao temor e ao horror de sentir dor, de advirem
complicações na ferida, bem como de não voltarem às suas atividades cotidianas, assumindo a
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inautenticidade do modo de ser do falatório. Presas à dimensão ôntica, ancoram sua vida ao vigor de ter
sido antes da ocorrência, desvencilhando-se de buscar novas possibilidades de existir. A despeito disto,
reconhecem solicitude autêntica de profissionais de enfermagem, mostrando conformação e esperança,
mesmo que inautenticamente amparadas pela fé em Deus. Do estudo, emerge a reflexão acerca da
necessidade de os profissionais de saúde, e enfermeiros de maneira especial, imprimir importância à
dimensão existencial dos seres de quem cuidam, neste caso, mulheres que vivenciam uma cardiopatia
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Enfermagem, Pesquisa qualitativa.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Dissertacao_Aurilene_Lima_da_Silva_Mestrado_em_Cuidado
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CUNHA, Bruna Moreira Camarotti da. Psicanálise e drogadição: contribuições para o cuidado clínico de
enfermagem.. 2012 . P. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados Clínicos em
Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde Bases
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde, que fundamentam o cuidado clínico dirigido ao ser humano
(pessoa, família ou comunidade), considerando a promoção da saúde, prevenção, tra
Orientador: Silveira, Lia Carneiro
Resumo: A diversidade e as finalidades do uso de drogas são históricas e culturais, datadas de tempos
imemoriais. Atualmente, a drogadição é caracterizada na perspectiva da saúde pública como um
problema de saúde mental, estando a sua concepção dependente do discurso no qual está ancorada. Se
por um lado, a droga, a dosagem, a frequência e o modo de uso podem ser o mesmo para qualquer um,
por outro, o abusa de drogas é de modo singular para cada sujeito. Isto por que, tendo a psicanálise
como referencial teórico-metodológico deste estudo, percebemos que a droga é significada dentro da
rede de elementos em que cada sujeito se estrutura psiquicamente. Estando a enfermagem inserida na
assistência pública de saúde à drogadição, podendo ter seu exercício clínico orientado pela psicanálise,
como esta pode contribuir para o cuidado clínico em enfermagem, ao se considerar a singularidade da
relação do sujeito com o objeto droga? Em geral, objetivamos analisar as contribuições de abordar a
singularidade do sujeito, norteados pela psicanálise, para o cuidado clínico em enfermagem na
drogadição. Metodologicamente, desenvolvemos uma pesquisa em psicanálise, através de entrevistas
com pacientes em tratamento no CAPSad. Para compreender como, na particularidade de cada sujeito,
se constrói a singularidade de sua relação com o objeto droga, construímos um ensaio metapsicológico,
que nos remete ao estilo de análise e escrita dos casos freudianos. Na psicanálise, encontramos duas
vertentes teóricas acerca da drogadição: uma considera a droga como uma nova forma de sintoma diante
do mal-estar social; a outra afirma a necessidade de tomarmos a droga na especificidade da relação que
o sujeito estabelece com a castração nas estruturas clínicas. Situando-nos nessa segunda via, para o
sujeito entrevistado, as drogas apresentaram-se como uma ‘cápsula de escape’ para a angústia colocada
para ele como um enigma sobre o desejo do Outro materno. Com a ferramenta da escuta, orientada
pelas regras fundamentais da psicanálise, verificamos que é possível pensar a drogadição a partir do
modo de negação da castração do Outro por qual passa cada sujeito, observando na singularidade de
cada um, como a droga entra em sua economia libidinal. Desse modo, ao se dar voz ao sujeito sobre sua
experiência de vida para além da drogadição, através do fazer saber da psicanálise, apostamos na
possibilidade de reinventar espaços e ferramentas, como a escuta e o relacionamento terapêutico, do
cuidado clínico em enfermagem.
Palavras-chave: Drogadição, Enfermagem, Psicanálise.
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Abstract: The diversity and purposes of drug use are historical and cultural, dating from time
immemorial. Currently, drug addiction is characterized from the perspective of public health as a mental
health problem, and its conception depends on a discourse in which it is anchored. On one hand, the
drug, the dosage, frequency and mode of use may be the same for any one on the other, the abuse of
drugs is so unique to each
subject. This is why, having the psychoanalysis as a referential
theoreticalmethodological of this study we find that the drug is signified inside one network of elements in
which each subject is structured psychically. Being the nurse inserted into public health care to drug
addiction, that could have guided their clinical practice by psychoanalysis, how this can contribute to the
clinical care in nursing, when considering the uniqueness of the relationship of subject and object drug?
In general, we aimed to analyze the contributions of approaching the singularity of the subject, guided
by psychoanalysis, for the clinical care nursing drug addiction.
Methodologically, we developed a
research in psychoanalysis, through interviews with patients at the CAPSad. To understand how, in the
particularity of each subject, is constructed the uniqueness of their relationship with the object drug, we
built a metapsychological essay, which brings us back to the style of writing and analysis of cases
Freudians. In psychoanalysis, we find two theoretical reflection about drug addiction: one considers the
drug as a new form of symptom face of social discontents , the other affirms the necessity of taking the
drug in the specificity of the relationship that the subject establishes with the castration in the clinics
structures. Standing in this second route, for the subjects interviewed, the drugs showed up as an
'exhaust capsule' for anguish that put itself as an enigma about the desire of the maternal Other. With the
tool of listening, guided by the fundamental rules of psychoanalysis, we find that it is possible to think the
drug addiction as a denial of castration of the Other through which passes all subjects, noting, in the
uniqueness of each on, as the drug enters its economy libidinal. Thus, by giving voice to the subject
about his experience of life beyond addiction through the ‘know how’ of psychoanalysis, we bet on the
possibility of reinventing spaces and tools, as well as listening and therapeutic relationship of clinical
nursing care.
Key words: Drug addiction, Psychoanalysis, Nursing, Metapsychological Essay.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18435
SAMPAIO, Cynthia de Freitas. Práticas de autocuidado de pessoas com diabetes mellitus tipo 2:
implicações para o cuidado clínico e educativo de enfermagem. 2012 . P. 134. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde.
Orientador: Guedes, Maria Vilani Cavalcante
Resumo: Enfermagem como ciência do cuidado tem seu foco de atenção o ser humano em seu ciclo
vital e em situações de adoecimentos agudos e crônicos, como no caso do Diabetes Mellitus (DM). Para
o indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, o desenvolvimento de habilidades de autocuidado é
recomendado visando alcançar um adequado controle metabólico, prevenindo a ocorrência de
complicações e adquirindo qualidade de vida. O cuidado clínico e educativo de enfermagem favorecido
pelo Sistema de Enfermagem Apoio-Educação de Orem fundamenta as bases para o autocuidado
compreendido como sendo a prática de atividades realizadas pelo indivíduo em benefício próprio, no
intuito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. Ante a problemática deste adoecimento crônico
objetivou-se: conhecer as práticas de autocuidado desenvolvidas por pessoas com Diabetes Mellitus tipo
2 acompanhadas em um serviço de atenção secundária de saúde. Estudo descritivo e transversal
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realizado em serviço de atenção secundária em Fortaleza-CE-Brasil, aplicando-se um formulário
estruturado a 193 pessoas diabéticas que compareceram a consulta no período de julho a setembro de
2012 e que atenderam aos critérios de inclusão. Os dados foram processados pelo EPI-INFO,
apresentados em tabelas e gráficos e discutidos a luz da Teoria do Sistema de Enfermagem ApoioEducação de Orem e da literatura nacional e internacional sobre diabetes mellitus. As práticas de
autocuidado dos pesquisados relacionam-se a terapêutica farmacológica, não farmacológica,
gerenciamento em complicações agudas da doença e cuidados com os membros inferiores. Conclui-se
que as praticas de autocuidado desenvolvidas são frágeis quando relacionadas a terapêutica não
farmacológica e especialmente no que tange as complicações agudas da doença. As melhores práticas
desenvolvidas relacionam-se ao autocuidado com os membros inferiores, entretanto observou-se
presença de fatores de risco com alterações neuropáticas, vasculares e dermatológicas. A viabilidade de
instituir-se atividade educativa permanente com foco no autocuidado deve ser amplamente discutida em
serviços que disponham de populações com as mesmas características.
Palavras-chave: Autocuidado, Diabetes mellitus, Educação em saúde..
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Cynthia%20de%20Freitas%20Sampaio.pdf

Nº de Classificação: 18436
LIMA, Deivson Wendell da Costa. A Escuta no cuidado clínico de enfermagem ao sofrimento
psíquico: discursos e rupturas. 2012 . P. 125. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde Bases
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde, que fundamentam o cuidado clínico dirigido ao ser humano
(pessoa, família ou comunidade), considerando a promoção da saúde, prevenção, tra
Orientador: Silveira, Lia Carneiro
Resumo:.INTRODUÇÃO: Na atual política de saúde mental tem ganhado força e ênfase o conceito de
escuta enquanto ferramenta para a fundamentação das práticas desenvolvidas no âmbito dos serviços de
saúde. Entretanto, percebe-se que, tanto nestas práticas como na produção científica da área, existem
várias formas de conceber e desenvolver a escuta conforme os diversos referenciais teóricos adotados.
Evidencia-se, portanto, o seguinte paradoxo: de um lado o lugar axial que a escuta ocupa, ou deveria
ocupar, na elaboração de qualquer estratégia de intervenção em saúde mental. Do outro, a pouca
delimitação deste conceito e o risco de banalizarmos seu potencial, deixando-a reduzir-se a uma simples
repetição de um discurso estéril. OBJETIVOS: Partindo da problemática deste estudo, tivemos como
objetivo geral analisar os discursos dos enfermeiros sobre a escuta na produção do cuidado clínico em
saúde mental. Como objetivos específicos procuramos conhecer as formações discursivas dos
enfermeiros acerca da escuta em saúde mental; identificar qual a formação ideológica que sustenta
essas formações discursivas; discutir os pontos de ruptura dessas formações discursivas em sua relação
com as práticas de cuidado desenvolvidas por estes enfermeiros. METODOLOGIA: Trata-se de uma
pesquisa de caráter descritivo com abordagem qualitativa realizada com nove enfermeiros inseridos nos
serviços de saúde mental do município de Mossoró/RN. Sob a égide da Resolução 196/96, submetemos
esta pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, que foi
aprovada com o parecer nº 60577. Adotamos como referencial teórico-metodológico a Análise do
Discurso na perspectiva da corrente francesa, representada por Pechêux. Realizamos a entrevista semiestruturada para produção dos dados e os seguintes etapas do processo de análise dos discursos:
passagem da superfície linguística para o objeto discursivo; passagem do objeto discursivo para o
processo discursivo; constituição dos processos discursivos. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Inicialmente realizamos uma caracterização dos sujeitos entrevistados e, em seguida, procedemos à
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análise das formações discursivas encontradas, a saber: “A escuta no discurso biomédico”, que envolve
os elementos que apontam para uma concepção de escuta pautada nos pressupostos da psiquiatria
moderna, amparada por um discurso científico, que objetifica o sujeito em sua doença; “A escuta no
discurso da enfermagem psiquiátrica”, remete às discussões sobre a escuta pautada pelas concepções
eminentemente de enfermagem, construída a partir de seus referenciais específicos, em destaque, o
modelo religioso vocacional; “A escuta no discurso psicossocial”, aborda a escuta pautada no modelo
psicossocial para atenção em saúde mental conforme preconizado pelo referencial da Reforma
Psiquiátrica no Brasil. Apresentamos também a análise da formação ideológica que subsidia estas
formações discursivas, a qual optamos chamar de “médico-científico-capitalista” e por fim, discutimos os
pontos de ruptura com essa formação ideológica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou a
evidenciação do discurso dos sujeitos, que por sua vez ultrapassam as falas propriamente ditas; o
método desenvolvido revelou que a escuta em alguns momentos é citada como inerente ao cuidado de
enfermagem em saúde mental, no entanto, constitui-se em práticas que não condizem com os supostos
conceitos apresentados por esses sujeitos. Este estudo tem sua contribuição por promover uma reflexão
crítica acerca da concepção de escuta na perspectiva de superar os olhares reducionistas sobre a escuta
da doença e a escuta a partir de suas próprias questões do enfermeiro. Portanto, apostamos que é a
escuta, a partir do referencial da psicanálise, que considera a dimensão do inconsciente, sendo realizada
pelos enfermeiros em qualquer serviço de saúde mental, pode produzir efeitos que presentifica o desejo
do sujeito
Palavras-chave: Enfermagem, Psicanálise, Saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Deivson%20Wendell.pdf
Nº de Classificação: 18437
GUERREIRO, Eryjosy Marculino. Representações sociais de puérperas sobre a educação em saúde
no ciclo gravídico-puerperal.. 2012 . P. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde
Orientador: Rodrigues, Dafne Paiva
Resumo: Estudo descritivo fundamentado na Teoria das Representações Sociais, com uso de
multimétodos, que objetiva apreender as representações sociais de puérperas sobre a educação em
saúde durante o ciclo gravídico-puerperal na atenção básica de saúde. Desenvolvido em nove Centros de
Saúde da Família (CSF) da Secretaria Executiva Regional (SER) IV no Município de Fortaleza, Ceará. Os
sujeitos da pesquisa foram o grupo de usuárias cadastradas em um dos CSF da SER IV, que estivessem
no período pós-parto, maiores de 18 anos, que realizaram no mínimo seis consultas de pré-natal e uma
consulta puerperal. O critério de exclusão eliminou aquelas que saíram da área de abrangência do CSF
(por mudança de endereço) no período da coleta de dados (maio a julho de 2012). A entrada nos locais
de investigação foi efetivada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, com Número do Parecer: 26905 e CAAE: 01261912.5.0000.5534.
Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizou-se um instrumento para
traçar um perfil obstétrico e sócio-familiar-demográfico das participantes, o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e o roteiro de entrevista semiestruturada. Os dados provenientes da captação do perfil
das 115 participantes evidenciam a predominância de mulheres na faixa etária entre 18 e 25 anos
(46,9%), com companheiro (57,4%), ensino fundamental incompleto (27,8%), trabalho remunerado
(58,3%), multíparas (53,0%), com nove consultas de pré-natal (29,6%) e uma consulta puerperal (88,7%),
que realizaram parto cesáreo (65,2%), não possuíam qualquer doença ou agravo de saúde (85,2%) e
nem tiveram intercorrências neste ciclo gravídico-puerperal (78,3%). As 1418 palavras evocadas durante
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o TALP foram processadas no software Tri-Deux-Mots, a partir da análise fatorial de correspondência. As
primíparas associam ações educativas como educação familiar e o aprendizado tido no posto de saúde
com o enfermeiro sobre vacina, amamentação, alimentação adequada e a ser mãe. Quanto às
multíparas, têm suas evocações marcadas pelas ações de saúde prestadas pelo médico, pelos cursos, e
ainda pela educação escolar. Remetem-se as palestras, as consultas de pré-natal, ao acompanhamento
e orientações hospitalares sobre a saúde e o bebê. Os dados obtidos através das 31 entrevistas foram
organizados a partir do método de análise lexical no software ALCESTE, revelando a distribuição dos
conteúdos em 4 categorias discursivas ou classes. A classe 3: Educação em saúde na concepção das
puérperas: “achava que sabia e não sabia”, expressa as representações sobre a educação em saúde,
manifestas nas palavras: educação, informação, aprender, conhecimento. Destacam a forma como
percebem a importância dessa atividade através dos termos: saúde, respeito, melhorar, atenção. Com
relação à prática da atividade educativa, emergiram três blocos de significados: prática educativa
desenvolvida através de palestras, a educação familiar e escolar e os meios de adquirir a informação. A
classe 2: Informação no pós-parto: o cuidado do bebê e a amamentação, expressa os ensinamentos e
informações recebidas, envoltos primordialmente para o bebê. A classe 4: Avaliação do atendimento no
período pré-natal, representa a assistência no pré-natal e no parto e a sua avaliação, tratando-se de uma
assistência protocolar, como também caracterizada pelas orientações individuais. A classe 1: Pré-natal:
os profissionais e os procedimentos, representa os procedimentos de rotina realizados durante a
assistência no pré-natal e na puericultura, além de tratar da atuação do profissional. Predomina o modelo
tradicional de transmissão de informações, envoltas primordialmente para o cuidado do bebê, enquanto a
mulher fica a margem desse cuidado.Faz-se necessário mudar a lógica pedagógica, expandindo-se as
estratégias em grupos educativos com construção e compartilhamento de saberes.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Gravidez, Saúde da mulher.

Abstract: A descriptive study based on the Theory of Social Representations, using multi methods,
which aims to understand social representations of puerperal women on health education
during
pregnancy and postpartum on primary health care. Developed in nine Centers for Family Health (CFH) of
the Regional Executive Secretary (RES) IV in Fortaleza, Ceará. The study subjects were a group of
users enrolled in the CFH of RES IV, who were in the postpartum period, 18 years, who had at least six
visits for prenatal and one postpartum consultation. Exclusion criteria eliminated those who left the area
covered by the CFH (for change of address) in the period of data collection (May-July 2012). The entry in
the local
investigation was completed after project approval by the Ethics Committee of the
Universidade Estadual do Ceará, with Opinion Number: 26905 and CAAE: 01261912.5.0000.5534. By
signing the consent form, used an instrument to draw a profile obstetric and socio-demographic-family
participants of the Test Free Word Association (TFWA) and semi-structured interviews. Data from raising
the profile of the 115 participants showed the predominance of women aged between 18 and 25 years
(46.9%), with a partner (57.4%), elementary education (27.8%), work paid (58.3%), multiparous (53.0%),
with nine of prenatal consultations (29.6%) and one puerperal consultation (88.7%) who underwent
cesarean delivery (65.2%), did not have any illness or health problem (85.2%) and had no complications
in pregnancy and childbirth (78.3%). The words evoked during the 1418 TFWA was processed using TriDeux-Mots from the factorial analysis of correspondence. The heifers associated educational activities
such as education and family learning had in the clinic with a nurse about vaccines, breastfeeding,
proper nutrition and being a mother. As the cows have their evocations marked by health services given
by the doctor, the courses, and even for school education. Refer to the discussions, consultations
prenatal, hospital monitoring and guidance on health and the baby. The data obtained through 31
interviews were organized from the method of lexical analysis in software ALCESTE, revealing the
distribution of discursive content into 4 categories or classes. Class 3: Health education in the design of
the women: "I thought I knew and did not know," express representations about
health education,
manifest in the words: education, information, learning, knowledge. Highlight how realize the importance
of this activity through the terms: health, respect,
improve attention. Regarding the practice of
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educational activity revealed three sets of meanings: educational practice developed through lectures,
school and family education and the means of acquiring information. Class 2: Information postpartum:
baby care and
breastfeeding, express the teachings and information received, primarily for baby
wrapped. Class 4: Evaluation of care in the antenatal period, is the prenatal care and childbirth and their
evaluation, in the case of a protocol assistance, but also characterized by individual guidelines. Class 1:
Prenatal: professionals and procedures, represents procedures performed during routine prenatal care
and childcare, as well as dealing with professional performance. Predominates the traditional model of
information transmission, surrounded primarily for the care of the baby while the woman is the margin of
this care. It is necessary to change the pedagogical logic, expanding strategies in educational groups to
build and share knowledge.
Key words: Health education, Nursing, Women's health, Pregnancy, Postpartum period.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/ERYJOSY%20DISSERTA%C3%87%C3%83O%20CORRIGID
A.pdf
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GUERREIRO, Eryjosy Marculino. Representações sociais de puérperas sobre a educação em saúde
no ciclo gravídico-puerperal.. 2012 . P. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde
Orientador: Rodrigues,Dafne Paiva.
Resumo: Estudo descritivo fundamentado na Teoria das Representações Sociais, com uso de
multimétodos, que objetiva apreender as representações sociais de puérperas sobre a educação em
saúde durante o ciclo gravídico-puerperal na atenção básica de saúde. Desenvolvido em nove Centros de
Saúde da Família (CSF) da Secretaria Executiva Regional (SER) IV no Município de Fortaleza, Ceará. Os
sujeitos da pesquisa foram o grupo de usuárias cadastradas em um dos CSF da SER IV, que estivessem
no período pós-parto, maiores de 18 anos, que realizaram no mínimo seis consultas de pré-natal e uma
consulta puerperal. O critério de exclusão eliminou aquelas que saíram da área de abrangência do CSF
(por mudança de endereço) no período da coleta de dados (maio a julho de 2012). A entrada nos locais
de investigação foi efetivada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, com Número do Parecer: 26905 e CAAE: 01261912.5.0000.5534.
Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizou-se um instrumento para
traçar um perfil obstétrico e sócio-familiar-demográfico das participantes, o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e o roteiro de entrevista semiestruturada. Os dados provenientes da captação do perfil
das 115 participantes evidenciam a predominância de mulheres na faixa etária entre 18 e 25 anos
(46,9%), com companheiro (57,4%), ensino fundamental incompleto (27,8%), trabalho remunerado
(58,3%), multíparas (53,0%), com nove consultas de pré-natal (29,6%) e uma consulta puerperal (88,7%),
que realizaram parto cesáreo (65,2%), não possuíam qualquer doença ou agravo de saúde (85,2%) e
nem tiveram intercorrências neste ciclo gravídico-puerperal (78,3%). As 1418 palavras evocadas durante
o TALP foram processadas no software Tri-Deux-Mots, a partir da análise fatorial de correspondência. As
primíparas associam ações educativas como educação familiar e o aprendizado tido no posto de saúde
com o enfermeiro sobre vacina, amamentação, alimentação adequada e a ser mãe. Quanto às
multíparas, têm suas evocações marcadas pelas ações de saúde prestadas pelo médico, pelos cursos, e
ainda pela educação escolar. Remetem-se as palestras, as consultas de pré-natal, ao acompanhamento
e orientações hospitalares sobre a saúde e o bebê. Os dados obtidos através das 31 entrevistas foram
organizados a partir do método de análise lexical no software ALCESTE, revelando a distribuição dos
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conteúdos em 4 categorias discursivas ou classes. A classe 3: Educação em saúde na concepção das
puérperas: “achava que sabia e não sabia”, expressa as representações sobre a educação em saúde,
manifestas nas palavras: educação, informação, aprender, conhecimento. Destacam a forma como
percebem a importância dessa atividade através dos termos: saúde, respeito, melhorar, atenção. Com
relação à prática da atividade educativa, emergiram três blocos de significados: prática educativa
desenvolvida através de palestras, a educação familiar e escolar e os meios de adquirir a informação. A
classe 2: Informação no pós-parto: o cuidado do bebê e a amamentação, expressa os ensinamentos e
informações recebidas, envoltos primordialmente para o bebê. A classe 4: Avaliação do atendimento no
período pré-natal, representa a assistência no pré-natal e no parto e a sua avaliação, tratando-se de uma
assistência protocolar, como também caracterizada pelas orientações individuais. A classe 1: Pré-natal:
os profissionais e os procedimentos, representa os procedimentos de rotina realizados durante a
assistência no pré-natal e na puericultura, além de tratar da atuação do profissional. Predomina o modelo
tradicional de transmissão de informações, envoltas primordialmente para o cuidado do bebê, enquanto a
mulher fica a margem desse cuidado.Faz-se necessário mudar a lógica pedagógica, expandindo-se as
estratégias em grupos educativos com construção e compartilhamento de saberes.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Gravidez, Saúde da mulher.

Abstract: A descriptive study based on the Theory of Social Representations, using multi methods,
which aims to understand social representations of puerperal women on health education
during
pregnancy and postpartum on primary health care. Developed in nine Centers for Family Health (CFH) of
the Regional Executive Secretary (RES) IV in Fortaleza, Ceará. The study subjects were a group of
users enrolled in the CFH of RES IV, who were in the postpartum period, 18 years, who had at least six
visits for prenatal and one postpartum consultation. Exclusion criteria eliminated those who left the area
covered by the CFH (for change of address) in the period of data collection (May-July 2012). The entry in
the local
investigation was completed after project approval by the Ethics Committee of the
Universidade Estadual do Ceará, with Opinion Number: 26905 and CAAE: 01261912.5.0000.5534. By
signing the consent form, used an instrument to draw a profile obstetric and socio-demographic-family
participants of the Test Free Word Association (TFWA) and semi-structured interviews. Data from raising
the profile of the 115 participants showed the predominance of women aged between 18 and 25 years
(46.9%), with a partner (57.4%), elementary education (27.8%), work paid (58.3%), multiparous (53.0%),
with nine of prenatal consultations (29.6%) and one puerperal consultation (88.7%) who underwent
cesarean delivery (65.2%), did not have any illness or health problem (85.2%) and had no complications
in pregnancy and childbirth (78.3%). The words evoked during the 1418 TFWA was processed using TriDeux-Mots from the factorial analysis of correspondence. The heifers associated educational activities
such as education and family learning had in the clinic with a nurse about vaccines, breastfeeding,
proper nutrition and being a mother. As the cows have their evocations marked by health services given
by the doctor, the courses, and even for school education. Refer to the discussions, consultations
prenatal, hospital monitoring and guidance on health and the baby. The data obtained through 31
interviews were organized from the method of lexical analysis in software ALCESTE, revealing the
distribution of discursive content into 4 categories or classes. Class 3: Health education in the design of
the women: "I thought I knew and did not know," express representations about
health education,
manifest in the words: education, information, learning, knowledge. Highlight how realize the importance
of this activity through the terms: health, respect,
improve attention. Regarding the practice of
educational activity revealed three sets of meanings: educational practice developed through lectures,
school and family education and the means of acquiring information. Class 2: Information postpartum:
baby care and
breastfeeding, express the teachings and information received, primarily for baby
wrapped. Class 4: Evaluation of care in the antenatal period, is the prenatal care and childbirth and their
evaluation, in the case of a protocol assistance, but also characterized by individual guidelines. Class 1:
Prenatal: professionals and procedures, represents procedures performed during routine prenatal care
and childcare, as well as dealing with professional performance. Predominates the traditional model of
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information transmission, surrounded primarily for the care of the baby while the woman is the margin of
this care. It is necessary to change the pedagogical logic, expanding strategies in educational groups to
build and share knowledge.
Key words: Health education, Nursing, Women's health, Pregnancy, Postpartum period.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/ERYJOSY%20DISSERTA%C3%87%C3%83O%20CORRIGID
A.pdf

Nº de Classificação: 18438
RIBEIRO, Fabrício Américo. UNILAB: políticas educacionais e as transformações do espaço urbano em
Redenção-Ceará-Brasil. 2012 . P. 120. Dissertação de Mestrado (Sem curso associado) - Universidade
Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Multidisciplinar
Linha de Pesquisa: Território, Sociedade e Cultura
Análise dos processos de urbanização,
regionalização e metropolização com enfoques também sobre cidades médias e as novas territorialidades
urbanas.
Orientador: Vasconcelos Júnior, Raimundo Elmo de Paula
Resumo: Esse trabalho tem o objetivo de analisar e compreender numa perspectiva geográfica as
transformações do espaço urbano na cidade de Redenção no estado do Ceará, a partir da instalação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), que possui a premissa
de integrar as nações que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), composta
de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e
Brasil, sendo a cidade de Redenção à sede dessa nova instituição de ensino superior, que vem se juntar
a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) iniciando a criação de universidades
temáticas pelo Ministério da Educação (MEC). O principal intuito dessa pesquisa é compreender as
mudanças já ocorridas em Redenção e as expectativas futuras para essa cidade em relação ao seu
crescimento urbano, influenciados pela UNILAB, enquanto agente na dinâmica espacial. Redenção foi
escolhida como sede desse empreendimento pela sua ligação com a escravatura brasileira, pois é
considerada oficialmente a primeira cidade do país a libertar seus escravos, fato ocorrido em 1883, antes
da abolição no país ocorrida em 1888. A UNILAB já se encontra em funcionamento, com os cursos de
Agronomia, Administração Pública, Ciências da Natureza e Matemática, Enfermagem, Engenharia de
Energias Renováveis, Letras e Bacharelado em Ciências Humanas que envolvem conhecimentos da
Antropologia, História, Sociologia, Pedagogia e uma especialização em Gestão Governamental,
localizadas no Campus da Liberdade, antiga sede da prefeitura da cidade, já estando em fase de
construção o Campus das Auroras, sede definitiva da instituição. Alguns questionamentos foram feitos no
transcorrer dessa pesquisa; relacionados aos investimentos que estão ocorrendo na cidade, se o projeto
educacional beneficia a população local e se as transformações de fato estão modificando o espaço
urbano em Redenção, pois se trata aqui de analisar da construção de um novo sujeito coletivo do
desenvolvimento, que é a educação, que vem sendo implantada em Redenção através da UNILAB
Palavras-chave: Avaliação, Cuidados pré-operatórios, Identificação.

Abstract: This work aims to analyze and understand in a geographical perspective the transformations
of urban space of Redenção city in the state of Ceará, from the facility of the University of International
Integration of Afro-Brazilian Lusophone (UNILAB), which has the premise of integrating nations that
make up the Community of Portuguese Language Countries (CPLP), composed of Angola, Cape Verde,
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Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome and Principe, East-Timor and Brazil, being the town of
Redenção the seat of this new higher education institution, which joins the Federal University of Latin
American Integration (UNILA) initiating the creation of thematic Universities by the Ministry of Education
(MEC). The main aim of this research is to interpret the changes that have occurred in Redenção and
future expectations for this city in relation to its urban growth, influenced by UNILAB, as an agent in the
spatial dynamics, this city being chosen for this project due to its link with slavery in Brazil, since it is
considered the first city in the country that freed his slaves in 1883, before its abolition in the country in
1888. The UNILAB is already in operation, with courses in Agronomy, Administration, Natural Sciences
and Mathematics, Nursing, Renewable Energy Engineering, Languages and Bachelor of Arts and
Sciences that involve knowledge of Anthropology, History, Sociology, Pedagogy and a specialization on
Government Management, located in Liberdade Campus, the old seat of town hall of the city, being
already under construction the Campus Aurora, seat of the institution. Some inquiries were made in the
course of this research, related to investments that are happening in the city, if the educational project
benefits the local population and if the changes are actually modifying the urban space in Redenção,
because here it deals with the analyze of the construction of a new collective subject of development,
which is the education, which has been implemented in Redenção by UNILAB.
Key words: Spatial arrangements, Spatial Practices, Urban Transformations, Symbolic Space.

Nº de Classificação: 18439
BARRETO, Francisca Adriana. Gerenciamento do cuidado de enfermagem em centros cirúrgicos:
percepção dos enfermeiros. 2012 . P. 78. Dissertação de Mestrado (Cuidados Clínicos em Enfermagem
e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem, visando atender às
necessidades pessoais, sociais e ambientais do ser humano, nos níveis de atenção
Orientador: Sales, Lucilane Maria da Silva
Resumo: A enfermagem é compreendida como uma prática social com vários campos de atuação,
dentre estes, cita-se o Centro Cirúrgico como setor de alta concentração da prática técnica e científica, no
qual o enfermeiro coordena e gerencia todo o processo de cuidar a ser desenvolvido no contexto da
instituição hospitalar, inclusive no perioperatório. Diante das considerações, questionou-se: como o
enfermeiro percebe o processo de gerenciar e cuidar no contexto do Centro Cirúrgico? Os objetivos da
pesquisa foram: Averiguar a percepção dos enfermeiros sobre os processos de gerenciar e cuidar em
Centro Cirúrgico; Analisar as práticas do enfermeiro, no âmbito do gerenciamento do cuidado em Centro
Cirúrgico. O estudo é uma pesquisa exploratória e analítica, com abordagem qualitativa. Foi realizado em
centros cirúrgicos de quatro hospitais. Participaram da pesquisa nove enfermeiros, lotados nos Centro
Cirúrgico desses hospitais. A coleta de dados foi realizada nos meses de julho e agosto de 2011, por
meio de entrevistas semiestruturadas, compostas de seis questões, as quais foram realizadas nos
hospitais, em local reservado. Além de observação assistemática realizada durante uma semana em
cada estabelecimento hospitalar. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin.
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, obtendo
parecer favorável em maio de 2011, sob número 11044791-3. Foram encontradas nos relatos dos
enfermeiros cinco categorias de análise: Atuação da enfermagem no cenário do Centro Cirúrgico que
descreve os sentimentos e as formas como o enfermeiro atuava no espaço do Centro Cirúrgico;
Percepção dos enfermeiros sobre o processo gerencial no Centro Cirúrgico: nela as enfermeiras
descrevem sobre sua rotina de trabalho nos quatro hospitais regionais pesquisados e suas ações, no
âmbito da gerência no CC. Essas ações estão relacionadas à organização, ao abastecimento e à
coordenação do setor, de pessoal, à manutenção de aspectos físicos de estrutura e equipamentos;
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Percepção dos enfermeiros sobre o cuidado de enfermagem no Centro Cirúrgico, nesta categoria,
sobressaíram descrições sobre as ações voltadas ao cuidado do paciente referiam-se à realização de
orientações sobre o perioperatório, além dos procedimentos privativos do enfermeiro, como cateterismos
e admissão do paciente; Gerenciamento do cuidado de enfermagem no Centro Cirúrgico que na prática
do CC, diz respeito às ações principalmente voltadas para a Sistematização da Assistência de
Enfermagem Perioperatória, através do processo de enfermagem de prescrição de cuidados,
coordenação das intervenções realizadas, avaliação do serviço prestado, e realização de procedimentos
privativos do enfermeiro. Dificuldades e facilidades da enfermagem no cotidiano de trabalho em um
Centro Cirúrgico, que traz como principais dificuldades a equipe de enfermagem pequena, falta de vagas,
equipamentos e materiais, e como facilitadores, o fato de gostar do que se faz, ser um setor fechado e o
entrosamento da equipe. Dessa forma, concluímos que os enfermeiros realizam a gerência do setor
como prioritária em detrimento do gerenciamento do cuidado, o que muitas vezes o mantém distanciado
do manejo com o paciente e seus familiares.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem de centro cirúrgico, Gerência.

Abstract: Nursing is understood as a social practice with several areas of action, among them we
mention the Surgical Center as a sector of high concentration of technical and scientific practice, in which
the nurse coordinates and manages all the care process to be developed in the context of the hospital
institution, including perioperative. Given the considerations, we questioned: how nurses understand the
management and care processes in the context of the Surgical Center? The research objectives were: to
assess the nurses' perception on the management and care processes in the Surgical Center; and
analyze the nursing practices in the care management context in the Surgical Center.
The study
consisted of an analytical exploratory research with qualitative approach. It was carried out in surgical
centers of four hospitals. The participants were nine nurses working in the Surgical Center of these
hospitals. Data collection happened from July to
August 2011, through semi-structured interviews,
consisting of six questions, which were performed in a private area of the hospitals; besides systematic
observation carried out during one week in each hospital establishment. For data analysis we used the
Bardin's content analysis technique. The research was submitted to the Research Ethics Committee of
the State University of Ceará, being approved in May 2011 with protocol number 11044791-3. Five
categories of analysis were found in nurses' reports: Nursing performance in the context of the Surgical
Center, it describes the feelings and how the nurse was acting within the Surgical Center; Nurses'
perception on the management process in the Surgical Center, where the nurses describe their work
routine in the four regional hospitals surveyed and their actions in the management context in Surgical
Center. These actions are related to the organization, supply, sector and personnel
coordination,
maintenance of the physical structure and equipment; Nurses' Perception on the nursing care in the
Surgical Center, in this category we verified descriptions of the actions related to patient care, regarding
the implementation of guidelines on perioperative, besides the private nursing procedures, such as
catheterizations and patient admission; Management of nursing care at the Surgical Center, in the
Surgical Center practice, it concerns especially the actions seeking the systematization of perioperative
nursing care, through the nursing process of care prescription, coordination of interventions, assessment
of service offered, and implementation of private nursing procedures. Nursing facilities and difficulties in
the daily work in a Surgical Center, it presents as main difficulties the small nursing staff, lack of space,
equipment and materials, and as facilitators, the fact they like what they do, being a closed sector and
the team integration. Thus, we conclude that nurses perform the sector management as a priority over
the care management, which often keeps them distant from handling the patient and his family.
Key words: Operating Room Nursing, Management, Nursing Care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Francisca%20Adriana%20Ba
rreto%20(1).pdf
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Nº de Classificação: 18440
CAMPOS NETO, Francisco Herculano. Maternidade na adolescência e o cuidado a mãe em unidade
hospitalar: olhar das usuárias e dos profissionais de saúde. 2012 . P. 122. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade do Estado do Ceará. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem, visando atender às
necessidades pessoais, sociais e ambientais do ser humano, nos níveis de atenção
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Este estudo aborda o cuidado clínico às adolescentes em situação de parturição e pós-parto,
tendo como eixo norteador o princípio da integralidade. A adolescente precisa ser assistida de forma
singular pelos profissionais de saúde, pois essas jovens, com frequência, experimentam maior sensação
de insegurança perante o momento obstétrico e o próprio futuro. A pesquisa objetivou analisar o cuidado
clínico dispensado à mãe nas condições de maternidade na adolescência, destacando as ações de
enfermagem na perspectiva da integralidade e compreender os caminhos percorridos pelas mães
adolescentes no processo de parturição e pós-parto e sua interface com o cuidado. Estudo de
abordagem qualitativa desenvolvido no Setor de Obstetrícia de um hospital terciário da rede pública na
cidade de Fortaleza. A pesquisa foi delineada em três etapas: observação sistemática do cuidado nas
unidades do referido setor,entrevista com doze mães adolescentes internadas na obstetrícia e por fim
elaboração de uma oficina com seis profissionais para a feitura do fluxograma descritor relativo aos
caminhos percorridos pelas adolescentes no processo de parturição e sua interface com o cuidado.
Seguindo os passos da análise, foram construídas as seguintes categorias: Acesso da mãe adolescente
à unidade hospitalar; Acolhimento da mãe adolescente na emergência obstétrica; Abordagem dos
profissionais de saúde e do enfermeiro à parturiente no centro obstétrico e Cuidado clínico à mãe
adolescente na fase do pós-parto. Quanto à caracterização das mães adolescentes a idade variou entre
15 e 19 anos, com uma média de 16,9 anos; a maior parte delas morava com os pais, considerava-se
solteira seguida de união consensual. Tinham um significativo atraso nos estudos, pois nenhuma
conseguiu concluir o ensino médio. As jovens conseguiram adentrar ao serviço na primeira procura, e por
vezes enfrentaram dificuldades como longo tempo de espera e lotação. Na visão das mães adolescentes
o acolhimento se deu de maneira satisfatória e a formação do vínculo com os profissionais do serviço
também foi percebida de forma natural pelo convívio anterior e no período de parturição. Sobre as
relações interpessoais com os profissionais de Enfermagem notou-se que muitos realizaram um cuidado
afetivo e humaniza do às jovens e seus bebês, aproximando - se e interagindo de modo a perceber os
sentimentos destas mães e as necessidades de cuidado. Entende - se que o acolhimento e como
consequência o vínculo se processa em todas as etapas na produção do cuidado, pois quando a paciente
se depara com os profissionais e trabalhadores da saúde pode haver alguma situação em que se
fortaleça o estabelecimento de vínculo ou mesmo o contrário. Dentre os principais ruídos relatados pelos
profissionais se referem à forma como a gestante dá entrada na emergência obstétrica e à dificuldade da
alta hospitalar às mães adolescentes que ainda continuam com o recém - nascido internado. As reflexões
suscitaram nos profissionais pensamentos que podem instigar a busca de melhorar o cuidado por meio
de interações e articulações dos profissionais e serviços, para que possam se aproximar da integralidade
no cuidado às adolescentes na fase de parturição. Este trabalho provocou momentos de reflexões que
sugerem a produção de serviços e ações profissionais mais criativos e integrados com a causa da
adolescente em parturição, de modo que sua socialização poderá ensejar mudanças na micropolítica do
trabalho, um esforço conjunto para buscarem solução para os conflitos e rupturas no cuidado.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem, Maternidade.
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Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18442
NOGUEIRA, Alyne Leite Gomes. O grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de promoção da
saúde de idosos. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Munari, Denize Bouttelet
Resumo: INTRODUÇÃO: A abordagem grupal tem sido utilizada em diversos contextos da saúde, com
destaque para promoção da saúde. As atividades grupais com a popu-lação idosa atendem a promoção
do envelhecimento ativo, ao considerar as possibi-lidades e limites desse grupo etário. Apesar da
comprovada eficiência do grupo, es-sa tecnologia não tem atingido todo seu potencial. Assim, é
necessário investigar o que pode ser feito para garantir a eficácia desses grupos. Neste contexto,
identifica-mos um grupo de idosos coordenado por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com
características peculiares, que chamou atenção devido aos seus resultados re-lacionados à alta coesão,
adesão e satisfação de seus membros. OBJETIVO: Anali-sar os aspectos que potencializam o
desenvolvimento de um grupo de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (UESF) do
Distrito Leste de Goiâ-nia/GO (DSL/GO). METODOLOGIA: Pesquisa descritiva exploratória de
abordagem qualitativa, da qual participaram 23 idosos e seis coordenadoras. Para a realização da coleta
de dados utilizamos a técnica de Grupo Focal (GF). Foram realizadas cin-co sessões de GF, que foram
gravadas para descrição e análise do processo grupal. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo, para tanto, foi realizada a transcrição da gravação dos GF, seguida da pré-análise,
por meio da leitura exaustiva e compreensiva do conteúdo. Posteriormente, a exploração do ma-terial,
por meio da identificação dos núcleos de sentido e por fim sua organização em cinco categorias, além da
análise dos fatores terapêuticos (FT) que emergiram dos depoimentos dos coordenadores e dos idosos.
RESULTADOS: Os principais moti-vos que levaram os idosos a participarem do grupo estão relacionados
à socializa-ção e busca por uma vida saudável. A permanência dos membros no grupo parece ser
potencializada pelo fato de o grupo ter a conotação de “remédio” para os idosos, ao oferecer melhora
física, espiritual e social, conquistada em um ambiente acolhe-dor, na companhia de pessoas que
vivenciam condições semelhantes de vida, e que se apresentam solidários, o que favorece o
estreitamento de laços de amizade. A vida compartilhada no grupo instiga o sentimento de pertencimento
e formação de uma “família”, que apóia e proporciona aos seus membros atenção, carinho e valori-zação.
A liderança das ACS e sua interação com o grupo também se constitui em fator que agrega e mantém o
grupo. O grupo se mostrou terapêutico ao emergir os FT: coesão, desenvolvimento de técnicas de
socialização, instilação da esperança, compartilhamento de informações, altruísmo, aprendizagem
interpessoal, fatores existenciais e universalidade. CONCLUSÃO: O grupo estudado atende as necessidades dos idosos, por não focar exclusivamente na doença. Ao proporcionar aos idosos melhor saúde
física, auto-estima, autonomia, socialização e convivência, me-lhora também a saúde mental e atuação
social dos mesmos, atraindo-os pelas opor-tunidades de participação ativa e responsável, além do
exercício de dar e receber ajuda, quer seja entre os próprios membros e com as coordenadoras. O papel
das ACS, nesse sentido, é estratégico, pois estas são capazes de identificar as necessi-dades do grupo e
atendê-las com boas práticas na condução grupal, além de de-monstrarem grande satisfação pessoal.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Promoção da saúde, Relações profissional-paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18443
NUNES, Cynthia Assis de Barros. Evolução de úlceras vasculares em pessoas tratadas na atenção
primária: abordagem sociodemográfica, clínica e terapêutica. 2012 . P. 235. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem Estudos relacionados às
dimensões do processo saúde-doença e a integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Bachion, Maria Márcia
Resumo: INTRODUÇÃO: Entre as úlceras de perna, as de etiologia vascular são as mais prevalentes.
Essas feridas apresentam duração prolongada, alta taxa de recidiva e implicam em impacto negativo na
qualidade de vida dessas pessoas. A Enfermagem presta atendimento à essa população e precisa
conhecer os resultados produzidos mediante suas intervenções. Não se dispõem de pesquisas sobre a
evolução dessas úlceras no contexto do tratamento realizado na atenção primária no Brasil. OBJETIVOS:
Geral: analisar a evolução de úlceras vasculares e de condições clínicas de pessoas tratadas na atenção
primária. Específicos: analisar as características sociodemográficas e clínicas de pessoas em tratamento
de úlceras vasculares nas salas de curativos da rede de atenção primária; comparar os hábitos, as
condições clínicas, o conhecimento em relação às lesões e a assistência recebida pelas pessoas em
tratamento de úlceras vasculares nas salas de curativos da rede de atenção primária no segmento de
seis a 12 meses em relação à avaliação inicial. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo clínico,
analítico, observacional, longitudinal, que integra dois projetos matrizes aprovados pelo Comitê de Ética
da UFG (041/2009 e 101/2010), realizado com pessoas com úlceras vasculares, nas salas de curativo de
unidades básicas de saúde de Goiânia, Goiás. A coleta de dados foi realizada do mês de outubro de
2009 a janeiro de 2012, utilizando-se roteiro estruturado, que incluiu entrevista, exame físico, avaliação
da cicatrização com uso da Pressure ulcer scale for healing, registro fotográfico e planigrafia das úlceras.
Para análise foram utilizados procedimentos de estatística descritiva (frequência simples, percentual,
mediana) e inferencial (teste de McNemar, homogeneidade marginal e Wilcoxon). RESULTADOS:
Participaram 66 pessoas, que apresentavam 128 lesões. Dez (15,1%) pessoas tiveram as feridas
completamente cicatrizadas, no período de seis a 12 meses de tratamento, correspondendo a 49 úlceras
(38,3%). No mesmo tempo, surgiram 34 novas lesões nos demais participantes. Comparando-se
variáveis clínicas obtidas na primeira e na segunda avaliação, encontrou-se diferença estatisticamente
significativa em relação à presença de hemossiderose nos membros inferiores (p=0,004), presença de
atrofia branca nos membros inferiores (p=0,000), presença de atrofia branca na pele perilesional
(p=0,000), proporção de esfacelo (p=0,008), proporção de granulação (p=0,013), área da lesão
(p=0,000), odor do exsudato (p=0,012), tipo de exsudato (p=0,002) e escore total da PUSH (p=0,000),
denotando que as úlceras que não foram curadas no período estudado ainda apresentavam condições
desfavoráveis à cicatrização e que houve piora nas condições clínicas associadas à maior gravidade da
insuficiência venosa crônica. Encontrou-se grande variação no uso de produtos, com intervalos de
desabastecimento, e uso incipiente da terapia compressiva. Comparada à literatura, que prevê a
cicatrização das lesões em até um ano com tratamento adequado, conclui-se 15,1% como taxa de
cicatrização abaixo do esperado. Aliado ao surgimento de novas lesões nas pessoas que estavam sendo
tratadas, esse resultado indica que é necessário promover mudanças na assistência prestada a pessoas
com úlceras vasculares, na atenção primária
Palavras-chave: Cicatrizacao de feridas, Cuidado de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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CASTRO, Dayana Clênia. Prevalecência da incapacidade funcional e fatores associados em idosos
de uma capital brasileira: estudo de base populacional. 2012 . P. 112. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Epidemiologia
Linha de Pesquisa: Integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem Estudos relacionados às
dimensões do processo saúde-doença e a integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem.
Orientador: Nakatani, Adélia Yaeko Kyosen
Resumo: INTRODUÇÃO. Um dos fenômenos de maior impacto deste novo século é o envelhecimento
populacional mundial. O aumento no número de anos de vida precisa estar acompanhado pela
manutenção da saúde e da capacidade funcional. A preservação da capacidade funcional do idoso
resulta da interação de fatores multidimensionais e um dos grandes problemas que levam a incapacidade
funcional entre os idosos é o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, que podem
comprometer a independência à medida que evoluem para complicações. Os fatores sócioeconômicos,
demográficos, de saúde, serviços de saneamento básico, entre outros fatores, influenciam também na
forma como cada um irá envelhecer, assim, muitos idosos estão expostos a maiores fatores de risco para
a incapacidade funcional. A avaliação funcional de atividades de vida diária do idoso permite detectar
situações de risco, identificar declínio funcional e necessidade de auxílio e estabelecer um plano de
cuidado adequado às demandas assistenciais. OBJETIVOS. Analisar a prevalência e fatores associados
à incapacidade funcional para atividades de vida diária de idosos do município do Goiânia (Goiás).
METODOLOGIA. Estudo transversal, de base populacional com 934 idosos selecionados por
amostragem por conglomerados no município de Goiânia, entre dezembro de 2009 e abril de 2010. Para
avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) foi utilizado o índice de Katz e para avaliação
das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) a escala de Lawton, ambos instrumentos foram
adaptados pelo Ministério da Saúde. Caracterizou-se como incapacidade funcional a dificuldade parcial
ou total para a realização de pelo menos uma Atividade Básica ou Instrumental de Vida Diária. Para a
análise de associação foi utilizado a regressão logística múltipla. RESULTADOS. A prevalência de
incapacidade para ABVD foi de 9,7%, sendo vestir, ter continência e tomar banho as atividades que
apresentaram maior frequência de comprometimento. Os fatores associados à incapacidade para ABVD,
por meio de análise múltipla, foram ser viúvo, ter sofrido acidente vascular encefálico, não realizar
atividade física, possuir 80 anos ou mais, ter sido hospitalizado nos últimos 12 meses e possuir déficit
cognitivo. A prevalência de incapacidade para AIVD foi de 58,2% e as atividades mais comprometidas
foram realizar trabalhos manuais, lavar e passar roupa e arrumar a casa. Na análise ajustada, observouse associação de incapacidade para AIVD com possuir idade maior que 70 anos, autoavaliar a saúde
como ruim ou péssima, ter sofrido acidente vascular encefálico, ser viúvo, apresentar déficit cognitivo,
possuir doença osteomuscular e morar sozinho. CONCLUSÃO. A prevalência de incapacidade para
ABVD entre os idosos de Goiânia é menor que o apontado por outros estudos nacionais e semelhante
aos achados de estudos internacionais. Já a avaliação de incapacidade para AIVD foi superior a
encontrada por outros estudos nacionais e internacionais. A identificação dos fatores associados
extrínsecos ou modificáveis aponta que é possível prevenir a incapacidade através de ações de
promoção da saúde e prevenção de agravos.
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica, Envelhecimento, Idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18445
BARROS, Dayane Xavier de. Acidentes ocupacionais com material biológico entre a equipe de
enfermagem no estado de Goiás. 2012 . P. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Goiás; 2012.
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Área de Concentração: Epidemiologia
Linha de Pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas à cuidados em saúde
e das doenças transmissíveis
Orientador: Tipple, Anaclara Ferreira Veiga
Resumo: Estudo epidemiológico, retrospectivo e analítico realizado em um Hospital de Referência em
Doenças Infectocontagiosas, que foi por muitos anos, o único serviço que atendia vítimas de acidente de
trabalho com exposição a material biológico. Foram analisados registros de acidentes envolvendo
material biológico entre a equipe de enfermagem. O objetivo geral foi analisar a epidemiologia dos
acidentes ocupacionais com exposição a material biológico entre profissionais da equipe de enfermagem
atendidos em um serviço de referência do Estado de Goiás. E os específicos: identificar a frequência e o
perfil dos acidentes com material biológico entre os profissionais de enfermagem atendidos em um
serviço de referência do Estado de Goiás; caracterizar as condutas pós-exposição e de acompanhamento
recomendados para os casos de acidentes com material biológico nesse grupo; identificar a adesão das
vítimas de acidentes com material biológico ao acompanhamento recomendado pelo serviço de
referência em que foi atendido; analisar os fatores sócio-demográficos e laborais dos acidentes
associados à exposição ocupacional envolvendo material perfurocortante. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição participante e foram observados os aspectos éticos
pertinentes. Os dados foram coletados por meio de um instrumentocontendo tópicos de investigação
sobre dados sócio-demográficos e de caracterização dos acidentes, medidas pré e pós-exposição
adotadas pelas vítimas e conduta realizada no primeiro atendimento. Totalizaram 2.569 registros de
acidente com material biológico entre os anos 2000 a 2010. A maioria das vítimas era do sexo feminino,
técnicos de enfermagem, de Goiânia e provenientes de instituições particulares. Somente 9,1% dos
registros tinham informações sobre o preenchimento da CAT. Predominaram os acidentes percutâneos,
envolvendo agulha com lúmen, atingindo os membros superiores e com a presença de sangue. O
principal EPI relatado no momento do acidente foi a luva, principalmente relatadas nas exposições
percutâneas. A maioria referiu vacinação completa contra a hepatite B, entretanto somente 4,1%
possuíam informações sobre a viragem sorológica à vacina. Dentre os cuidados com o local do acidente
mais relatados estão o uso de água e sabão, álcool e soro fisiológico. Em 28,4% dos registros houve
indicação de uso de imuno ou quimioprofilaxia pós-exposição, sendo o esquema básico para HIV e a
vacina contra hepatite B os mais recomendados. Dos 894 (34,8%) encaminhamentos realizados para
retorno ambulatorial do HRDI, somente 8,5% concluíram o controle clínico-laboratorial. As variáveis sexo
e ser de fora de Goiânia aumentam em cerca de duas vezes a chance de ocorrência de acidentes
percutâneos. Destaca-se a ausência de registros nos prontuários o que dificultou o aprofundamento da
análise e os resultados sugerem a necessidade de implementação de um sistema de vigilância em
acidentes de trabalho com exposição a material biológico que monitore desde o registro e notificação até
a completude do acompanhamento clínico-laboratorial.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Exposição ocupacional.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18446
COSTA, Efraim Carlos. Segurança na administração de medicamentos antineoplásticos:
conhecimentos e ações de profissionais de enfermagem. 2012 . P. 143. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Silva, Ana Elisa Bauer de Camargo
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Resumo: A administração de medicamentos antineoplásicos tem sido considerada um procedimento
complexo devido às características dessa classe farmacológica e de sua utilização, tais como o estreito
índice terapêutico dos medicamentos, adoção de regimes de tratamento complexos como a
poliquimioterapia, variação das doses entre os pacientes, diferentes vias, uso de tecnologias como
bomba de infusão, uso associado de terapias de suporte e vulnerabilidade das pessoas que deles
necessitam. O objetivo deste estudo foi analisar os conhecimentos e as ações executadas pelos
profissionais de enfermagem no processo de administração de medicamentos antineoplásicos sob o
enfoque da segurança do paciente e do profissional. O estudo descritivo com delineamento transversal foi
realizado em duas unidades de internação de dois hospitais de Ensino da Rede Sentinela, localizados no
Estado de Goiás. A coleta dos dados ocorreu em duas etapas, sendo a primeira com aplicação de
questionários a 46 profissionais de enfermagem, no período de maio a junho de 2011. O instrumento de
coleta foi composto por 56 perguntas fechadas com o objetivo de caracterizá-los e identificar seu
conhecimento sobre o processo de administração de medicamentos. A segunda etapa foi realizada de
agosto a setembro de 2011, por meio de 67 observações não-participantes das ações executadas pelos
profissionais durante a administração de antineoplásicos, com utilização de um check list. Todos os
dados foram digitados e armazenados em um banco eletrônico no programa da Microsoft Excel 2007 e
analisados de forma descritiva, sendo apresentados em tabelas, contendo frequências absolutas e
relativas. Os resultados mostraram que dos 46 profissionais, 15,2% eram enfermeiros, 80,4% técnicos de
enfermagem e 4,4% auxiliares de enfermagem; 91,3% eram do sexo feminino; 54,3% com tempo de
formação de 10 anos ou mais; 56% com tempo de atuação na unidade de 5 anos ou mais; 52,8% do
período diurno; 54,3% com outro vínculo empregatício; 67,4% não receberam treinamento antes de
trabalhar com antineoplásico e 80,4% não realizaram cursos de atualização em oncologia. Em relação ao
conhecimento sobre o processo de administração de antineoplásicos, os resultados evidenciaram que os
profissionais não souberam responder a todas as questões. Entre os enfermeiros, 71,4% responderam de
forma incorreta sobre as medidas de prevenção para evitar o extravasamento, assim como 59% dos
técnicos e auxiliares de enfermagem. Sobre o uso de compressas frias e quentes no caso de
extravasamento, 85,7% dos enfermeiros e mais de 97% dos técnicos e auxiliares não souberam
responder. No que se refere às ações executadas, foi possível observar que 74,6% dos profissionais não
usaram avental de manga longa com punhos ajustáveis. A maioria não orientou os pacientes e familiares
sobre possíveis efeitos colaterais, condutas no caso de intercorrências, não orientando os pacientes.
Espera-se que esse estudo possa alertar os gestores de instituições hospitalares e da enfermagem para
a necessidade de investimento em educação continuada, visando aquisição de conhecimentos para
realização de uma prática correta no processo de administração de medicamentos antineoplásicos,
garantindo uma assistência segura aos pacientes e profissionais.
Palavras-chave: Enfermagem, Erros de medicação, Segurança do paciente.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18447
GONÇALVES, Fernanda Alves Ferreira. Eficácia na intervenção educativa relacionada à profilaxia da
pneumonia associada à ventilação mecânica. 2012 . P. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do
conhecimento e para o cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Brasil, Virginia Visconde
Resumo: A ventilação mecânica é uma técnica eficaz e segura para o tratamento da insuficiência
respiratória aguda, mas seu uso implica em risco de desenvolvimento de pneumonia associada à
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ventilação mecânica (PAV). Estudos destacam a importância das ações da equipe de enfermagem no
controle e na prevenção da PAV, as quais devem ser continuamente observadas para que sejam
identificados os pontos em que é necessária atualização do processo educativo, buscando a excelência
da qualidade do cuidado prestado. Objetivou-se analisar a eficácia do uso de estratégia educativa para
melhorar o desempenho da equipe de enfermagem na realização de procedimentos preventivos da
pneumonia associada à ventilação mecânica. O estudo foi realizado na UTI de uma instituição pública do
município de Goiânia/GO, com 35 membros da equipe de enfermagem entre outubro/2010 e
agosto/2011. Foram desenvolvidos três artigos, sendo um estudo transversal, descritivo e observacional,
um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa e um ensaio clínico controlado, não
randomizado. Foi feita observação estruturada e participante de procedimentos realizados pela equipe de
enfermagem em dois momentos, intercalados com intervenção educativa (charges e workshops). Cada
profissional foi observado em pelo menos três momentos distintos, registrando-se 3864 procedimentos
em um checklist. Os dados foram analisados com estatística descritiva, identificação do discurso do
sujeito coletivo e risco relativo como medida da eficácia da intervenção educativa. As observações antes
da intervenção evidenciaram que a higiene das mãos ocorria principalmente após procedimentos e a
maioria dos cuidados com a higiene brônquica e bucal, cabeceira, dieta e com os circuitos do ventilador
mecânico não eram adequados. Ainda que tenham sido identificadas muitas ações corretas, evidenciouse certa omissão ao cumprimento das medidas preventivas associadas à redução do índice de infecção
pelo uso de ventilação mecânica. As ideias centrais obtidas com o discurso do sujeito coletivo no
momento da intervenção indicaram que os profissionais não acreditam e desconhecem os cuidados que
previnem a pneumonia associada à ventilação mecânica, e não realizam cuidados considerados de
competência do enfermeiro. A falta de recursos, o excesso de procedimentos e número de pessoas na
unidade, além das crenças pessoais, interferiram na adesão de medidas de profilaxia da PAV. A
intervenção foi eficaz para higienização da língua (51%), montagem do ventilador (43%) e ordem correta
tubo-nariz-boca na higiene brônquica (13%). Estudos em diferentes cenários poderão confirmar a eficácia
da estratégia analisada (workshop), assim como identificar outras estratégias educativas úteis para
prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Espera-se que este estudo possibilite a
reflexão de cada sujeito sobre a sua práxis diária e estimule os pares na realização de novos estudos
com o intuito de compreender melhor os aspectos pessoais e profissionais que facilitam e ou dificultam
realizar ações seguindo recomendações originadas de evidencias científicas.
Palavras-chave: Pneumonia associada à ventilação mecânica, Uti.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18448
RIBEIRO, Luana Cássia Miranda. Exposição ao material biológico: as percepções das vítimas sobre
seu atendimento e acompanhamento. 2012 . P. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. [S.l.]; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas à cuidados em saúde
e das doenças transmissíveis
Orientador: Souza, Adenícia Custódia Silva e
Resumo: Introdução: A exposição ocupacional a material biológico é uma realidade constante para os
profissionais da área da saúde e representa uma face crítica do exercício profissional, pois as
consequências da exposição podem trazer implicações sérias na vida desses trabalhadores pela iminente
possibilidade de desenvolvimento de agravos infecciosos. Diante da gravidade do problema e das sérias
implicações desse tipo de acidentes na vida dos trabalhadores, esses exigem um atendimento
claramente estabelecido para minimizar as consequências aos profissionais de saúde. Objetivo: Analisar

612

a experiência do atendimento e o acompanhamento ao profissional acidentado com material biológico
nos serviços públicos de referência para a área da saúde do município de Goiânia-GO, a partir do relato
do acidentado.Metodologia: Pesquisa descritiva exploratória realizada no município de Goiânia em 2011.
A população foi constituída por profissionais vítimas de acidente com material biológico atendidos nos
serviços públicos de referência desse município. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com abordagem individualizada. O roteiro utilizado foi previamente estruturado contendo
duas partes: a primeira, com dados de caracterização dos sujeitos e questões relacionadas aos fatores
facilitadores e dificultadores referentes ao acidente com material biológico. E a segunda, com questões
norteadoras referentes à temática, utilizando a técnica de incidente crítico proposta por Flanagan (1973).
Para a análise, os dados foram transcritos para o banco imediatamente após a coleta, e estruturados
conforme os componentes da técnica da incidente crítico. A análise obedeceu aos pressupostos
apresentados por Bardin (2011) e o gerenciamento dos dados foi realizado por meio do software de
análise qualitativa ATLAS.ti 6.2. Em seguida essas falas foram analisadas à luz das recomendações
brasileiras para o atendimento ao profissional acidentado com material biológico e do referencial da
subjetividade e organização do trabalho proposto por Christophe Dejours. O trabalho atendeu aos
aspectos ético-legais preconizados pela Resolução 196/96. Resultados: Foram construídos três artigos
científicos. O primeiro artigo “Técnica de incidente crítico e seu uso na enfermagem: revisão integrativa
da literatura” foi elaborado como subsídio metodológico para o trabalho. O segundo artigo “Fatores
intervenientes no fluxo de atendimento ao profissional acidentado” fez um levantamento dos fatores
facilitadores e dificultadores do atendimento ao acidente com material biológico. E o terceiro artigo “A
subjetividade do trabalhador e a organização do trabalho no atendimento e acompanhamento do acidente
de trabalho com material biológico” buscou compreender a vivência dos profissionais diante do
atendimento e acompanhamento sob a perspectiva de Dejours. Conclusão: Os profissionais acidentados
com material biológico ao realizarem o atendimento/acompanhamento pós-acidente no município de
Goiânia experienciaram um processo burocrático que não considera sua subjetividade, o qual perpassa
por fatores positivos e negativos tanto do serviço responsável pelo atendimento quanto do local de
trabalho, e que foram determinantes para o atendimento, provocando sua baixa resolutividade devido à
falta de qualidade. Outro ponto que interfere diretamente na resolutividade dos casos é a organização
dos serviços. Os serviços que se apresentaram organizados viabilizaram de forma mais efetiva as
consultas/acompanhamento dos profissionais, o que provocou nos trabalhadores um sentimento de
satisfação em relação ao ambiente laboral.
Palavras-chave: Enfermagem, Exposição ocupacional, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18449
PEIXOTO, Myrian Karla Ayres Veronez. Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem em
unidade de terapia intensiva. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Oliveira, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante
Resumo: O trabalho em equipe para a área de Enfermagem constitui-se em estratégia que promove a
atuação eficaz dos profissionais e melhor qualidade da assistência oferecida. Nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), a alta qualidade da assistência da equipe de Enfermagem torna-se fundamental à
recuperação dos pacientes, exigindo capacitação técnica, agilidade na realização de procedimentos e
coesão entre seus membros. Considerando-se que a atmosfera do ambiente de trabalho pode interferir
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diretamente nas ações dos profissionais, torna-se relevante compreender quais são os fatores que
impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho da equipe de enfermagem e que
estratégias podem ser usadas para implantação de mudanças. Assim, o objetivo geral deste estudo foi
diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no trabalho da equipe de
enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os pressupostos da Mudança
Organizacional Planejada. Estudo descritivo e exploratório, realizado com 18 profissionais de
enfermagem no período de março a novembro de 2011. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas:
preenchimento de um questionário e participação em grupos focais. A análise dos dados da primeira
etapa foi realizada usando software para tabulação e elaboração de tabelas de frequência. Para análise
dos dados relativos aos grupos focais utilizou-se a análise de conteúdo segundo Bardin. A maioria
(88,0%) dos sujeitos é do sexo feminino, na faixa etária predominante entre 36 e 45 anos. Participaram
14 (78,0%) técnicos de enfermagem e quatro (22,0%) enfermeiros, que tinham entre um e 10 anos
(61,0%) de vínculo com a instituição, sendo 17 (94,0%) concursados. A maioria (61,0%) cumpre escala
diurna de seis horas diárias e mais da metade (56,0%) possui pelo menos mais um vínculo empregatício.
No que diz respeito aos fatores que impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho em
equipe em relação aos aspectos individuais, na dimensão EU, prevaleceram as forças impulsoras
(77,0%); enquanto nas dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se relativo equilíbrio entre as forças,
com frequência discretamente maior (57,0%) das forças impulsoras na primeira e das restritivas na
segunda (56,7%). Com relação às prioridades identificadas pelos participantes dos grupos focais, para
melhorar o desempenho da equipe, foram sugeridas intervenções quanto aos seguintes aspectos:
relacionamento interpessoal, comunicação, padronização das condutas médicas e estrutura física. Esses
resultados permitem concluir que a equipe em questão encontra-se em um estado de equilíbrio quaseestacionário, especialmente no que se refere às dimensões Outro e Ambiente, necessitando de
intervenções que mobilizem os profissionais para as mudanças que se fizerem necessárias, visando,
sobretudo, minimizar os aspectos que restringem sua atuação.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18449
PEIXOTO, Myrian Karla Ayres Veronez. Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem em
unidade de terapia intensiva. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Orientador
Resumo: O trabalho em equipe para a área de Enfermagem constitui-se em estratégia que promove a
atuação eficaz dos profissionais e melhor qualidade da assistência oferecida. Nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), a alta qualidade da assistência da equipe de Enfermagem torna-se fundamental à
recuperação dos pacientes, exigindo capacitação técnica, agilidade na realização de procedimentos e
coesão entre seus membros. Considerando-se que a atmosfera do ambiente de trabalho pode interferir
diretamente nas ações dos profissionais, torna-se relevante compreender quais são os fatores que
impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho da equipe de enfermagem e que
estratégias podem ser usadas para implantação de mudanças. Assim, o objetivo geral deste estudo foi
diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no trabalho da equipe de
enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os pressupostos da Mudança
Organizacional Planejada. Estudo descritivo e exploratório, realizado com 18 profissionais de
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enfermagem no período de março a novembro de 2011. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas:
preenchimento de um questionário e participação em grupos focais. A análise dos dados da primeira
etapa foi realizada usando software para tabulação e elaboração de tabelas de frequência. Para análise
dos dados relativos aos grupos focais utilizou-se a análise de conteúdo segundo Bardin. A maioria
(88,0%) dos sujeitos é do sexo feminino, na faixa etária predominante entre 36 e 45 anos. Participaram
14 (78,0%) técnicos de enfermagem e quatro (22,0%) enfermeiros, que tinham entre um e 10 anos
(61,0%) de vínculo com a instituição, sendo 17 (94,0%) concursados. A maioria (61,0%) cumpre escala
diurna de seis horas diárias e mais da metade (56,0%) possui pelo menos mais um vínculo empregatício.
No que diz respeito aos fatores que impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho em
equipe em relação aos aspectos individuais, na dimensão EU, prevaleceram as forças impulsoras
(77,0%); enquanto nas dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se relativo equilíbrio entre as forças,
com frequência discretamente maior (57,0%) das forças impulsoras na primeira e das restritivas na
segunda (56,7%). Com relação às prioridades identificadas pelos participantes dos grupos focais, para
melhorar o desempenho da equipe, foram sugeridas intervenções quanto aos seguintes aspectos:
relacionamento interpessoal, comunicação, padronização das condutas médicas e estrutura física. Esses
resultados permitem concluir que a equipe em questão encontra-se em um estado de equilíbrio quaseestacionário, especialmente no que se refere às dimensões Outro e Ambiente, necessitando de
intervenções que mobilizem os profissionais para as mudanças que se fizerem necessárias, visando,
sobretudo, minimizar os aspectos que restringem sua atuação.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18450
OLIVEIRA, Nara Elizia Souza de. Humanização do cuidado em terapia intensiva; saberes e fazeres
expressos por enfermeiros. 2012 . P. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Unviersidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Lucchese, Roselma
Resumo: A unidade de terapia intensiva destina-se ao tratamento de pacientes gravemente enfermos e
com risco de morte. Em decorrência das complexas atividades para manutenção da vida desenvolvidas
nestes setores, há uma supervalorização da tecnologia em detrimento do aspecto humano, o que tem
suscitado estudos que comprovam a importância de se resgatar o lado humano do cuidado, buscando
oferecer uma assistência de enfermagem na atenção das necessidades biopsicossocioespirituais do
cliente. Porém, apesar dos esforços ainda é possível perceber que nessas unidades o cuidado desumano
ou o descuidado em relação ao paciente e seus familiares ainda se faz presente. Com base nestes
argumentos, esse estudo tem como objetivo: analisar a constituição de saberes e fazeres na prática do
enfermeiro em unidade de terapia intensiva para a humanização da assistência de enfermagem;
descrever a concepção do enfermeiro em UTI quanto à assistência de enfermagem humanizada;
identificar e descrever os saberes mobilizados, transpostos e aprendidos na prática do enfermeiro, para a
humanização da assistência de enfermagem. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo exploratório
de abordagem qualitativa em uma UTI para adultos de um hospital publico no município de Goiânia.
Participaram deste estudo sete enfermeiros. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual
semiestruturada, gravada em mídia digital. O tratamento do material coletado baseou-se na modalidade
temática da análise de conteúdo, do qual emergiram duas categorias: “o conceito de humanização”; “os
saberes envolvidos na constituição de competência para a humanização da assistência”, sendo que esta
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ultima foi subdividida em cinco subcategorias: saber agir com pertinência; saber combinar e mobilizar
recursos em um contexto; saber transpor; saber aprender e aprender a aprender e saber envolver-se.
Essas categorias apontam a concepção dos sujeitos quanto à temática da humanização da assistência
de enfermagem e a constituição ou não dos saberes necessários para a prática humanizada em UTI. Os
resultados apontaram que ao emitir o seu conceito sobre humanização, os sujeitos enfatizaram aspectos
como: se colocar no lugar do outro, interagir com o paciente e cuidado integral. Com relação aos saberes
constituídos, o saber agir com pertinência está presente em alguns movimentos significativos, por meio
de atitudes que foram além do prescritivo diante do sofrimento vivenciado pelo paciente. Esse saber é
favorecido pela combinação dos saberes adquiridos através das experiências pessoais e profissionais em
virtude da constituição do saber aprender e aprender a aprender. No entanto, a constituição de
saberes/fazeres se mostrou limitada, tendo em vista que os profissionais não demonstraram
envolvimento com essa temática, transferindo essa missão a terceiros, assim como foi possível perceber
em certos momentos a transposição do modelo biomédico impregnado nas ações desses profissionais
culminando em atitudes mecanizadas de cuidado
Palavras-chave: Competências, Humanizacao, Profissional de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18451
MARTINI, Aceli Moreira de. Fatores determinantes para a prática do aleitamento materno entre as
enfermeiras e técnicas de enfermagem. 2012 . P. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde
Marteno-infantil) - Universidade Federal do Maranhão. Maranhão; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Avaliação Clínica-Epidemiológica do Período Gestacional e Perinatal
Orientador: Mochel, Elba Gomide
Resumo: Objetivou-se identificar os fatores associados à prática do aleitamento materno entre as
enfermeiras e técnicas de enfermagem. Estudo transversal, realizado no período de janeiro a junho de
2011, em dois hospitais públicos localizados no município de São Luís-MA, sendo um hospital
universitário e um hospital de urgência e emergência. Fizeram parte deste estudo 200 profissionais de
enfermagem, sendo 61 enfermeiras e 139 técnicas de enfermagem. Durante a coleta de dados, foram
contempladas variáveis sociodemográficas e econômicas, relacionadas ao trabalho materno, à
assistência pré-natal e pós-natal e relacionadas à amamentação. Os dados foram avaliados pelo
programa BioEstat 5.0 (2007). O nível de significância considerado estatisticamente significante foi um
valor de p < 0,05. A média de idade entre as duas categorias profissionais foi de 34,22 ± 4,96 anos. Entre
as enfermeiras, houve maior frequência de servidoras públicas na faixa etária de 30 a 36 anos, casadas,
com 1 filho menor de 10 anos, especialistas, apenas um vínculo empregatício, ausentando-se de 12 a 18
horas por dia, tendo o serviço diurno de 12 horas (SD) como turno de trabalho e ganhando em média 7,5
salários mínimos/mês. Uma maior proporção destas mulheres vivem em uma família nuclear e referem a
ajuda de uma babá/cuidadora no cuidado com os filhos. Entre as técnicas de enfermagem, verificou-se
também maior frequência de servidoras públicas da faixa etária de 30 a 36 anos, casadas, com 1 filho
menor de 10 anos, ensino médio completo (curso técnico de enfermagem), 1 vínculo empregatício,
ausentando-se de 12 a 18 horas por dia, trabalhando em regime de serviço diurno de 12 horas (SD). A
renda familiar média referida foi de 2,5 salários mínimos/mês, a família nuclear e a ajuda da avó no
cuidado ao(s) filho(s) também foram as mais citadas. A duração mediana do aleitamento materno foi de
11 meses, tanto para as enfermeiras quanto para as técnicas de enfermagem. Ambas as categorias
também apresentaram a mesma mediana (5 meses) de tempo de licença maternidade. O aleitamento
complementado foi iniciado após os seis meses pela maioria das enfermeiras e antes dos seis meses
pela maioria das técnicas de enfermagem. Para as enfermeiras, a duração mediana do aleitamento
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materno se mostrou associada à renda familiar (p=0,01) e a realização do pré-natal em hospital particular
(p=0,03). Entre as técnicas de enfermagem, a duração mediana do aleitamento materno se mostrou
associada ao estado civil (p=0,00), amamentação na primeira hora após o parto (p=0,02) e ao tempo
ausente de casa em função do trabalho (p=0,04). Quanto ao início do aleitamento complementado após
os seis meses para as enfermeiras, houve associação entre permanência em alojamento conjunto
(p=0,03), amamentação na primeira hora após o parto (p=0,00) e orientação de enfermeiro(s) sobre
aleitamento materno logo após o parto (p=0,01). Para as técnicas de enfermagem, observou-se
associação entre aleitamento complementado antes dos seis meses com estado civil (p=0,03), local de
realização do parto (p=0,04) e situação funcional (p=0,00) e após os seis meses, com realização de prénatal em unidades de saúde (p=0,02) e escolaridade do esposo/companheiro (p=0,01). Pode-se concluir
que as variáveis relacionadas ao trabalho materno não foram as únicas associadas à prática do
aleitamento materno para ambas as categorias profissionais e que os modelos assistenciais ainda
vigentes na atenção obstétrica e neonatal não propiciam apoio à mulher no processo de amamentar no
momento do parto ou, até mesmo, depois.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Trabalhadores em saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18453
FIALHO, Flávia Andrade. A arte de cuidar em Enfermagem: tecnologias aplicadas. 2012 . P. 75.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Juiz de Fora. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Dias, Iêda Maria Ávila Vargas
Resumo: É inquestionável como a evolução da tecnologia modificou o prognóstico e a sobrevida dos
recém-nascidos de alto risco, mas atualmente se sabe que apenas atender aspectos clínicos não é
suficiente, por isso busca-se a implantação de tecnologias do cuidado em que outros aspectos sejam
também considerados. Nesse sentido, foram traçados os seguintes objetivos: identificar as tecnologias do
cuidado empregadas em unidades de terapia intensiva neonatal dos hospitais universitários federais da
região sudeste do Brasil; descrever a visão dos enfermeiros a cerca da humanização em unidade de
terapia intensiva neonatal; e discutir as tecnologias do cuidado aplicadas em unidades de terapia
intensiva neonatal sob a luz da Teoria do Cuidado Humano Transpessoal. Estudo de abordagem
qualitativa, no qual elegeu-se como sujeitos da pesquisa, enfermeiros atuantes em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal dos Hospitais Universitários Federais da região sudeste do Brasil. Na análise dos
dados, foi empregada a técnica da Análise Temática. Como resultados foi possível construir as seguintes
categorias: Tecnologias do cuidado em enfermagem empregadas nas UTIN; O olhar dos enfermeiros
sobre a humanização neonatal; Propostas de aprimoramento do cuidado em UTIN. Finalizando o estudo
foi possível perceber que a assistência prestada ao neonato nas UTIN se mantém intrinsecamente
relacionada à tecnologia dura, sendo as tecnologias do cuidado ainda pouco vislumbradas. Percebe-se
que muito ainda pode ser feito para humanizar a assistência neonatal, pois diante das várias tecnologias
do cuidado disponíveis poucas ainda estão sendo empregadas, ou quando são é de forma fragmentada.
Tornando imperativa a investigação científica que aborde estas questões.
Palavras-chave: Enfermagem, Humanização da assistência, Tecnologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18454
FERREIRA, Gisele da Cruz. Fundamentos teóricos, políticos e culturais do cuidado em saúde e
enfermagem. 2012 . P. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Juiz de Fora. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Salimena, Anna Maria de Oliveira
Resumo: A morte é um desafio para todos os profissionais de enfermagem principalmente para aqueles
que atuam na área cirúrgica, pois tal situação não é a esperada. Esse estudo teve como objetivo
compreender a experiência de morte de paciente no vivido de profissionais de enfermagem de um setor
cirúrgico. Utilizou-se a abordagem qualitativa vi- sando à essência nos depoimentos, buscando uma
aproximação com a Fenomenologia, através de entrevista abe aberta com dez profissionais de
enfermagem, realizada nos meses de março a maio de 2011.O cenário foi o Hos- pital Universitário de
Juiz de Fora/MG. A análise compreensiva desvelou as seguintes Unidades de Significação: A tristeza, o
sentimento de perda e derrota e a impotência diante da morte é bem presente; um processo natural como
o fim do sofrimento aliado ao sentimento de dever cumprido; a crença e a religiosidade auxiliam na
vivência da morte. Considera-se que apesar de todo o avanço tecnológico, este momento está presente e
é a partir daí, que o profissional de enfermagem deve estar embasado científicamente e emocionalmente
para ser capaz de lidar com esse vivido tão repleto de sentimentos e sensações.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Equipe de enfermagem, Morte.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18455
RENNÓ, Clara de Oliveira. Análise postural da equipe de enfermagem durante o banho no recémnascido. 2012 . P. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem: o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar. Objetos de investigação relacionados ao ensino da epidemiologia, políticas
públicas, bioética e gerência do cuidado dos serviços e de pesquisa.
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: A presente dissertação de mestrado teve como objeto de estudo a postura adotada pelo
trabalhador de enfermagem durante o banho no recém-nato em incubadora neonatal. Os objetivos foram:
a)Identificar as posturas predominantes adotadas pelos trabalhadores de enfermagem durante o banho
no recém-nascido em incubadora neonatal; b) Discutir os possíveis riscos para os trabalhadores de
enfermagem em decorrência das posturas adotadas; c) Analisar as implicações das posturas para os
trabalhadores de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso. Os sujeitos do
estudo trataram-se de mulheres da equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva neonatal de
um hospital estadual do Rio de Janeiro, referência em maternidade de alto risco. A coleta de dados
ocorreu em duas etapas: a primeira consistiu na classificação das trabalhadoras pela somatotipia, a
segunda, na filmagem das participantes selecionadas. Os resultados demonstraram que a altura a
superfície de trabalho, linha de visão, área de alcance e organização dos materiais na unidade do
paciente, influenciam nas posturas adotadas pelo profissional de enfermagem durante o banho no recémnascido. As posturas adotadas pelos profissionais de enfermagem neonatal causam uma grande
sobrecarga muscular devido ao trabalho estático sofrido. Trabalho estático este gerado pelo esforço extra
que grupamentos musculares precisam fazer para sustentar posturas forçadas durante o cuidado ao
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recém-nascido. O comprometimento postural foi confirmado através do RULA, instrumento que foi
aplicado nas fases 2, 3 e 4 do banho no RN. Os resultados demonstraram níveis de ações 3 e 4 para
todas as fases. Além disso, posturas de escore 7 foram encontradas em todas as fases analisadas e, na
fase de duração maior (próximo a 50% do tempo total), todas apresentaram escore 7. Os riscos pela
exigências biomecânicas se mostraram presentes e podem gerar fadiga da musculatura da coluna e
gerar danos. Além disso, podem gerar processos inflamatórios e deformidades nas articulações e
tendões.
Palavras-chave: Enfermagem, Ergonomia, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18456
FRAZÃO, Cecilia Maria Farias de. Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Teoria de
Enfermagem. 2012 . P. 15. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Lira, Ana Luisa Brandão de Carvalho
Resumo: O enfermeiro no setor de nefrologia tem um importante papel na monitoração, apoio, avaliação
e educação, identificando as necessidades individuais de cada cliente e proporcionando meios de
prestação de serviço que visem uma melhor adaptação ao tratamento. Desta forma, torna-se fundamental
a implantação do processo de enfermagem, sob o contexto de um referencial teórico. Dentre esses,
destaca-se a teoria de adaptação de Roy. Destarte, objetivou-se estabelecer uma relação conceitual
entre os diagnósticos de enfermagem da NANDA-Internacional e os problemas de adaptação de Roy em
pacientes renais crônicos em hemodiálise. Estudo do tipo descritivo e transversal, realizado em um centro
de diálise, localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte. A população foi composta por 330
pacientes em hemodiálise, sendo a amostra de 80 pacientes, selecionados aleatoriamente, durante os
meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Os critérios de inclusão foram: ser portador da doença
renal crônica; estar cadastrado e submetido à hemodiálise na clínica em questão; e ser adulto (20 a 65
anos). Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiros de entrevista e de exame físico. A análise dos
dados ocorreu inicialmente através do raciocínio clínico e do julgamento diagnóstico. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (protocolo
nº 115/11), Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (no 0139.0.051.000-111), com
financiamento do Edital Universal MCT/CNPq 14/2010. Os resultados mostram que a maioria dos
pacientes era do sexo masculino (55%), casados (63,7%) e residentes na região metropolitana do Natal
(58,3%). A idade média foi 46,6 anos, com uma média de 8,7 anos de estudos escolares. Em relação aos
diagnósticos de enfermagem, obteve-se uma média de 6,65 diagnósticos, com destaque para: Risco de
Infecção (100%); Volume de líquidos excessivo (73,75%); Hipotermia (62,5%); Fadiga (51,25%). Por
outro lado, a média dos problemas adaptativos foi 6,5 e os principais foram: Retenção de líquido
intracelular (70%); Hipercalemia (70%); Hipotermia (63,75%) e Intolerância à atividade (50%). As relações
estabelecidas entre os DE da NANDA-Internacional e os problemas adaptativos propostos por Roy foram:
risco de quedas/risco de lesão e potencial para lesão; mobilidade física prejudicada e mobilidade andar e
/ou coordenação restritos; déficit no autocuidado para banho e vestir-se e perda de habilidade ao
autocuidado; hipotermia e hipotermia; integridade da pele prejudicada e integridade da pele prejudicada;
volume de líquidos excessivo e retenção de líquido intracelular/hipercalemia/hipocalcemia/edema;
nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais; constipação e constipação; dor aguda
e dor aguda; dor crônica e dor crônica; Percepção sensorial perturbada: visual, auditiva e tátil e
deficiência de um sentido primário: visão, audição e tátil; insônia e privação do sono; fadiga e intolerância
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à atividade; autocontrole ineficaz da saúde e falha no papel; disfunção sexual e disfunção sexual; baixa
autoestima situacional e baixa autoestima. Conclui-se que existe uma forte semelhança entre os
diagnósticos da NANDA-Internacional e os problemas adaptativos de Roy. Ademais, acredita-se que a
implantação do processo de enfermagem, através da teoria de Roy e da NANDA-Internacional em
pacientes renais crônicos em hemodiálise se faz necessária para subsidiar o direcionamento do
planejamento da assistência, contribuindo para o fortalecimento científico da enfermagem.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem, Teoria de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18457
GEREMIAS, Claudia Koch. Experiência vivida pelos pais de recém-nascidos na primeira e segunda
etapa do Método Canguru. 2012 . P. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Santos, Evangelia Kotzias Atherino dos
Resumo: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial, de natureza qualitativa, que teve como
objetivos compreender o significado da experiência vivida pelas mães e pais de recém-nascidos que
vivenciam a primeira e a segunda etapa do Método Canguru (MC), e identificar de que modo a enfermeira
pode contribuir para promover o cuidado humanístico aos mesmos. O referencial teórico-filosófico que
deu sustentação ao estudo foi a Teoria Humanística de Paterson e Zderad, estudo este que foi
desenvolvido no cenário de uma Unidade Neonatal, em uma maternidade pública no sul do Brasil. Os
participantes foram seis mães e pais de recém-nascidos pré-termos e de baixo peso que estavam
internados na Unidade Neonatal e ingressaram no Método Canguru (MC). A coleta de dados foi realizada
através do processo de cuidar da enfermagem humanística de Paterson e Zderad, utilizando o diálogo
vivido como instrumento para coleta de dados. Os dados foram coletados no período de junho a agosto
de 2011. O processo de análise ocorreu através de quatro etapas: apreensão, síntese, teorização e
transferência. O estudo resultou em três artigos. O artigo 1, que consiste em um estudo bibliométrico,
teve como objetivo identificar e caracterizar as teses e dissertações que abordam a temática do Método
Canguru produzidas nos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem do Brasil, no período de 2000 a
2010. Nesse estudo, os dados foram obtidos através de consulta ao banco de teses da CAPES, sendo
identificado um total de 16 estudos, dos quais um (6,3%) é tese de doutorado e 15 (93,7%) são
dissertações de mestrado acadêmico. Os resultados deste estudo evidenciam a adoção do Método
Canguru como uma experiência positiva, porém estratégias podem ser utilizadas para proporcionar
avanços nesta área. O artigo 2, que buscou responder o primeiro objetivo da pesquisa, ou seja,
compreender o significado da experiência vivida pelas mães e pais de recém-nascidos que vivenciam a
primeira e segunda etapa do Método Canguru. Após a análise, emergiram duas categorias principais,
com suas respectivas subcategorias. Categoria central 1: Os pais frente a uma realidade inusitada: o
nascimento prematuro do filho, e a categoria central 2: O Método Canguru com as possibilidades de vir a
ser mais e estar melhor. Os resultados revelam a experiência das mães e pais como positiva, apesar da
dualidade de sentimentos experienciados, além da segurança para a alta hospitalar, pois demonstram
mais habilidades para cuidar de seus bebês após a vivência na primeira e na segunda etapa do MC. O
artigo 3, que buscou responder ao segundo objetivo do estudo, ou seja, identificar de que modo a
enfermeira pode contribuir para promover o cuidado humanístico às mães e pais de recém-nascidos que
vivenciam a segunda etapa do Método Canguru. Neste artigo os resultados foram apresentados em
categorias. A categoria 1: O encontro da Enfermeira com as mães e pais dos recém-nascidos pré-termos
e de baixo peso: formando vínculos, categoria 2: O saber compartilhado da Enfermeira transmite
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segurança e dá suporte às mães e pais de recém-nascidos pré-temos e de baixo peso, categoria 3: A
presença que proporciona segurança e bem estar para mães e pais, favorecendo a permanência na
segunda etapa do MC, categoria 4: O cuidado que proporciona bem-estar físico e emocional para os pais
e mães e para o bebê, categoria 5: o cuidado mecanizado como barreira para o ser mais e o estar melhor
das mães e pais na vivência do MC. Quanto às contribuições da enfermeira para promover o cuidado
humanístico as mães e pais de recém-nascidos pré-termos e de baixo peso, percebe-se que a utilização
da teoria humanística de Paterson e Zderad mostrou-se como um modelo que permite à enfermeira olhar
para os pais e mães com os olhos do coração, com sensibilidade, colocando-se em seu lugar e
entendendo-a em seu existir-no-mundo. Não existe uma receita a seguir, mas é
Palavras-chave: Prematuro, Recém-nascido.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18143
ALMEIDA, Tatiane Santos Couto de. As Repercussões do processo de Trabalho na saúde do
Enfermeiro no Programa Saúde da Família.. 2012 . p. 166. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Práticas de Saúde. Estudos sobre saberes e práticas que
orientam o planejamento e a avaliação no campo da saúde coletiva e os processos de gestão do sistema
e das instituições de saúde envolvendo diversas temáticas.
Orientador: Coelho, Thereza Christina Bahia
Resumo: Este estudo tem como objetivos, analisar o processo de trabalho do enfermeiro e a relação
deste com a produção do prazer e do sofrimento no Programa SaÚde da Família (PSF) de Feira de
Santana-BA; compreender os significados atribuídos ao trabalho, ao prazer e ao sofrimento por
enfermeiros referente ao seu processo de trabalho; identi ficar os elementos do processo de trabalho que
configuram situações de prazer e/ou sofrimento; discutir 'as estratégias desenvolvidas pelo enfermeiro
para ter prazer e/ou evitar o sofrimento no cotidiano do trabalho. Estudo de caso. qualitativo, Utilizou-se
como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada e observação sistemática, e como método
de análise. a de conteÚdo temática. Os dados foram sistematizados em quatro categorias: I) Processo de
Trabalho do enfermeiro no PSF; 2) Significado do trabalho. prazer e sofrimento; 3) Prazer e sofrimento no
trabalho do enfermeiro; 4) Enfrentamento. Os resultados evidenciaram um processo de trabalho
composto por sujeitos, em sua maioria, mulheres. recém-formados. com pouco tempo de atuação no
PSF, sem direitos trabalhistas e com outros vínculos. que reconheceram o usuário, a comunidade e até
demais profissionais da equipe como o seu objeto de trabalho. Embora. assumissem a prevenção.
promoção como finalidades do seu trabalho. se mostraram. ainda, "presos" a práticas assistencialistas.
Os meios revelaram uma preponderância de tecnologias leve-dura e dura. desenvolvidas em mÚltiplas
atividades na própria unidade, domicílios e espaços comunitários. desconfortáveis e com riscos diversos.
O ritmo de trabalho era acelerado e o tempo gasto com atividades burocráticas consumia boa parte da
carga horária. Para o enfermeiro. o produto final do seu trabalho articula-se ao vínculo e reconhecimento
da comunidade. e pode ser limitado pela falta de autonomia. O significado do trabalho surgiu como
concretização de uma vocação. satisfàção das necessidades do outro - usuário, e de beneflcios sob a
forma de acÚmulo de bens materiais e imateriais. O significado do prazer emergiu como sensação de
bem-estar. em poder satistàzer a necessidade deste outro. O signiticado do sofrimento. por sua vez, se
confundiu com suas causas: a tristeza do usuário. a (des)assistência da rede e a impotência do
enfermeiro. Impactos de ordem flsica vieram do não atendimento de suas necessidades humanas
básicas. do desgaste com excesso de atividades burocráticas. ausência de parceria com o médico e
existência de mais de um vínculo de trabalho. As causas de insatistàção estavam associadas às
condições de trabalho, precarização e pouco tempo para família. Estratégias de enfrentamento, tais
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como, comportamentos de fuga. atividades flsica e de lazer constituíam "válvulas de escape" que não
conduziam a uma superação no sentido de modificar o trabalho e o sujeito. A grande rotatividade de
enfermeiros na gestão municipal mascarou a magnitude do problema. justificando a necessidade de mais
estudos e uma política de valorização desses trabalhadores que discuta a organização do trabalho e seu
impacto na saÚde dos enfermeiros do PSF.
Palavras-chave: Enfermagem, Programa saúde da família, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18152
SANTOS, Adelyany Batista dos. Representações sociais de profissionais de saúde sobre
transexualidade. 2012 . p. 76. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade de Brasília. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, saúde e educação
Orientador: Shimizu, Helena Eri
Resumo: Introdução: No Brasil, nos últimos anos, a transexualidade tem sido objeto de políticas públicas,
principalmente no campo da saúde. Apesar de ser tema de discussões sociais e de investigações
acadêmicas e estar frequentemente em evidência nos meios de comunicação, como televisão, revistas e
internet, ainda pode ser considerada um universo pouco conhecido. A existência de múltiplas dimensões
dessa questão, tanto no que se refere às pessoas que vivenciam a transexualidade, como às pessoas
que entram em contato de alguma forma com essa realidade, configuram-na como uma questão
complexa. Uma dessas dimensões é o que se sabe sobre a transexualidade e como ela é percebida
socialmente, pois esses fatores podem influenciar as relações e as condutas das pessoas ao lidar com
essa questão. No campo da saúde, a forma como o profissional de saúde percebe a transexualidade
pode ter influência direta nas suas práticas e, consequentemente, na direção e na qualidade da atenção à
saúde. Compreender essa percepção se torna fundamental para a construção de uma atenção à saúde
de qualidade. Objetivos: Analisar as representações sociais de profissionais de saúde da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal sobre transexualidade, por meio da identificação de conhecimentos
e vivências, e do conteúdo e da estrutura dessas representações. Métodos: Trata-se de um estudo
baseado na Teoria das Representações Sociais com 128 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e
auxiliares/técnicos em enfermagem de 22 unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, utilizando questionário semi-estruturado auto-aplicável. O processamento dos dados foi
feitos pelos softwares ALCESTE e EVOC. Foram observadas todas as recomendações éticas vigentes.
Resultados: Quanto ao perfil dos profissionais, nota-se a predominância de participantes do sexo
feminino, casados ou vivendo em união estável, católicos e pardos. A idade variou entre 24 e 67 anos
(mediana 43, média 42), predominando a faixa etária de 30 a 49 anos (62,4%). Quanto às características
profissionais, a maior parte dos participantes é de Centros de Saúde de atenção básica, profissionais da
área da enfermagem, sendo que a maior parte são auxiliares ou técnicos em enfermagem e quase 60%
afirma já ter atendido uma pessoa transexual ao longo de sua carreira profissional. Em relação ao
conteúdo das representações sociais, os profissionais percebem a transexualidade como paciente que
muda de sexo e precisa ser aceito, e como pessoas que merecem respeito, mas que falta habilidade
profissional para lidar com essa questão. No que se refere à estrutura das representações sociais, os
termos “mudança de sexo” e “preconceito” aparecem como pertencendo ao núcleo central, e, dentre
outros, “discriminação”, “opção” “coragem” como fazendo parte do sistema periférico. Discussão e
Considerações finais: As representações sociais dos profissionais de saúde sobre transexualidade
aparentemente tem forte relação com as variáveis categoria profissional, sexo e religião. Relatam que se
sentem despreparados para lidar com essa questão, evidenciando a necessidade de uma política de
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educação permanente em saúde que atenda a essa demanda. A construção de um sistema de saúde
que contribua para a redução das desigualdades e para a melhoria da qualidade de vida da população
passa pela compreensão da construção de processos relacionais, como o estigma, oferecendo subsídios
para uma formação profissional que se aproxime mais das realidades da população.
Palavras-chave: Estigma Social, Identidade de gênero, Profissional de saúde.

Abstract: Introduction: In Brazil, during these latest years, transsexuality has been object of public
policies, especially in the health field. Although being subject for academic social debates and
investigations and also being frequently under the spot in the media, such as television, magazines and
the internet, the matter itself might be considered a few known universe. The existence of multiple
dimensions for this matter, concerning those people living their transsexuality as much as the people
somehow in touch with this reality, turn it into a complex question. One of those dimensions is what is
known about transsexuality and how it is socially percept, for these factors might influence people’s
relations and behaviors as dealing with the matter. In the health field, the manner how the health
professional perceives transsexuality might have direct influence on one’s practices and, therefore, on the
course and the quality of attention to healthcare. Understanding this perception becomes fundamental in
order to build a quality attention to healthcare. Objectives: Analyzing health professionals from the Health
Office of Distrito Federal social representations on transsexuality through the identification of knowledge
and experience, and of the contents and structures of such representations. Methods: This is a study
based on the Social Representation Theory held with 128 health professionals, doctors, nurses and
nursing technicians or assistants from 22 health units in the Health Office of Distrito Federal using a semi
and self applied questionnaire. The data processing was made by the software ALCEST and EVOC. All
the ethical recommendation established was observed. Results: As for the professionals profile it can be
noticed the predominance of the female sex participants, married or living in a stable relationship, catholic
and brown. The age varied between 24 and 67 years old (median 43, average 42), prevailing the age
range from 30 to 49 years old (62,4%). As for the professional characteristics the majority of the
participants was from Health Centers for basic attention, professionals of the nursing field, being most of
them nursing technicians or assistants, and almost 60% of them claim have already taken care of a
transsexual person during their professional career. Concerning the content of the social representations
the professionals perceive transsexuality as a patient who changes his or her sex and needs to be
accepted, and people that deserve respect, but they also admit that lacks professional ability to handle
this matter. About the structure of the social representations the terms “sex change” and “prejudice”
appear as belonging to the core of the question, and among others, “discrimination”, “option” and
“courage” make part of the peripheral system. Discussion and Final considerations: The health
professionals’ social representations on transsexuality apparently have strong relation to the variables
professional category, sex and religion. They report feeling unprepared to handle this matter, evidencing
the need of a permanent educational policy in the health ambit that attends this demand. The construction
of a health system that contributes to the reduction of inequality and the improvement in the quality of life
of the population passes by the comprehension of the construction of relational processes such as the
stigma, offering subsidies to a professional formation that reaches the different realities of the population.
Key words: Social Stigma, Gender Identity, Health Professional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10976/1/2012_AdelyanyBatistadosSantos.pdf

Nº de Classificação: 18152
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SANTOS, Adelyany Batista dos. Representações sociais de profissionais de saúde sobre
transexualidade. 2012 . p. 76. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade de Brasília. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, saúde e educação
Orientador: Hamann, Edgar Merchán
Resumo: Introdução: No Brasil, nos últimos anos, a transexualidade tem sido objeto de políticas públicas,
principalmente no campo da saúde. Apesar de ser tema de discussões sociais e de investigações
acadêmicas e estar frequentemente em evidência nos meios de comunicação, como televisão, revistas e
internet, ainda pode ser considerada um universo pouco conhecido. A existência de múltiplas dimensões
dessa questão, tanto no que se refere às pessoas que vivenciam a transexualidade, como às pessoas
que entram em contato de alguma forma com essa realidade, configuram-na como uma questão
complexa. Uma dessas dimensões é o que se sabe sobre a transexualidade e como ela é percebida
socialmente, pois esses fatores podem influenciar as relações e as condutas das pessoas ao lidar com
essa questão. No campo da saúde, a forma como o profissional de saúde percebe a transexualidade
pode ter influência direta nas suas práticas e, consequentemente, na direção e na qualidade da atenção à
saúde. Compreender essa percepção se torna fundamental para a construção de uma atenção à saúde
de qualidade. Objetivos: Analisar as representações sociais de profissionais de saúde da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal sobre transexualidade, por meio da identificação de conhecimentos
e vivências, e do conteúdo e da estrutura dessas representações. Métodos: Trata-se de um estudo
baseado na Teoria das Representações Sociais com 128 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e
auxiliares/técnicos em enfermagem de 22 unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, utilizando questionário semi-estruturado auto-aplicável. O processamento dos dados foi
feitos pelos softwares ALCESTE e EVOC. Foram observadas todas as recomendações éticas vigentes.
Resultados: Quanto ao perfil dos profissionais, nota-se a predominância de participantes do sexo
feminino, casados ou vivendo em união estável, católicos e pardos. A idade variou entre 24 e 67 anos
(mediana 43, média 42), predominando a faixa etária de 30 a 49 anos (62,4%). Quanto às características
profissionais, a maior parte dos participantes é de Centros de Saúde de atenção básica, profissionais da
área da enfermagem, sendo que a maior parte são auxiliares ou técnicos em enfermagem e quase 60%
afirma já ter atendido uma pessoa transexual ao longo de sua carreira profissional. Em relação ao
conteúdo das representações sociais, os profissionais percebem a transexualidade como paciente que
muda de sexo e precisa ser aceito, e como pessoas que merecem respeito, mas que falta habilidade
profissional para lidar com essa questão. No que se refere à estrutura das representações sociais, os
termos “mudança de sexo” e “preconceito” aparecem como pertencendo ao núcleo central, e, dentre
outros, “discriminação”, “opção” “coragem” como fazendo parte do sistema periférico. Discussão e
Considerações finais: As representações sociais dos profissionais de saúde sobre transexualidade
aparentemente tem forte relação com as variáveis categoria profissional, sexo e religião. Relatam que se
sentem despreparados para lidar com essa questão, evidenciando a necessidade de uma política de
educação permanente em saúde que atenda a essa demanda. A construção de um sistema de saúde
que contribua para a redução das desigualdades e para a melhoria da qualidade de vida da população
passa pela compreensão da construção de processos relacionais, como o estigma, oferecendo subsídios
para uma formação profissional que se aproxime mais das realidades da população.
Palavras-chave: Estigma Social, Identidade de gênero, Profissional de saúde.

Abstract: Introduction: In Brazil, during these latest years, transsexuality has been object of public
policies, especially in the health field. Although being subject for academic social debates and
investigations and also being frequently under the spot in the media, such as television, magazines and
the internet, the matter itself might be considered a few known universe. The existence of multiple
dimensions for this matter, concerning those people living their transsexuality as much as the people
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somehow in touch with this reality, turn it into a complex question. One of those dimensions is what is
known about transsexuality and how it is socially percept, for these factors might influence people’s
relations and behaviors as dealing with the matter. In the health field, the manner how the health
professional perceives transsexuality might have direct influence on one’s practices and, therefore, on the
course and the quality of attention to healthcare. Understanding this perception becomes fundamental in
order to build a quality attention to healthcare. Objectives: Analyzing health professionals from the Health
Office of Distrito Federal social representations on transsexuality through the identification of knowledge
and experience, and of the contents and structures of such representations. Methods: This is a study
based on the Social Representation Theory held with 128 health professionals, doctors, nurses and
nursing technicians or assistants from 22 health units in the Health Office of Distrito Federal using a semi
and self applied questionnaire. The data processing was made by the software ALCEST and EVOC. All
the ethical recommendation established was observed. Results: As for the professionals profile it can be
noticed the predominance of the female sex participants, married or living in a stable relationship, catholic
and brown. The age varied between 24 and 67 years old (median 43, average 42), prevailing the age
range from 30 to 49 years old (62,4%). As for the professional characteristics the majority of the
participants was from Health Centers for basic attention, professionals of the nursing field, being most of
them nursing technicians or assistants, and almost 60% of them claim have already taken care of a
transsexual person during their professional career. Concerning the content of the social representations
the professionals perceive transsexuality as a patient who changes his or her sex and needs to be
accepted, and people that deserve respect, but they also admit that lacks professional ability to handle
this matter. About the structure of the social representations the terms “sex change” and “prejudice”
appear as belonging to the core of the question, and among others, “discrimination”, “option” and
“courage” make part of the peripheral system. Discussion and Final considerations: The health
professionals’ social representations on transsexuality apparently have strong relation to the variables
professional category, sex and religion. They report feeling unprepared to handle this matter, evidencing
the need of a permanent educational policy in the health ambit that attends this demand. The construction
of a health system that contributes to the reduction of inequality and the improvement in the quality of life
of the population passes by the comprehension of the construction of relational processes such as the
stigma, offering subsidies to a professional formation that reaches the different realities of the population.
Key words: Social Stigma, Gender Identity, Health Professional.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10976/1/2012_AdelyanyBatistadosSantos.pdf

integral:

Nº de Classificação: 18153
GOBATTO, Caroline Amado. Religiosidade e Espiritualidade em Oncologia: um Estudo Sobre as
Concepções de Profissionais de Saúde. 2012 . p. 139. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e
Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Processo Saúde
Orientador: Araújo, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de
Resumo: É crescente o interesse em investigar a influência da religiosidade e da espiritualidade no
manejo do estresse em geral e de outras condições adversas, como doenças crônicas e seus respectivos
tratamentos. Especificamente, denomina-se como enfrentamento religioso/espiritual a adoção de
estratégias cognitivas ou comportamentais que utilizam religião e/ou fé. Em Oncologia, muitos trabalhos
apontam correlações com apoio social, bem-estar e estratégias adaptativas dos pacientes. Todavia,
ainda que em menor proporção, estudos têm relacionado piores índices de qualidade de vida ao maior
uso de estratégias avaliadas como prejudiciais. Sendo assim, realizou-se uma pesquisa exploratória com
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o objetivo de conhecer as concepções de profissionais de saúde da área oncológica acerca da
associação entre saúde, religiosidade e espiritualidade. Na primeira etapa, participaram 85 profissionais
da saúde, das seguintes categorias: assistente social (n = 1); biólogo (n = 1); enfermeiros (n = 2);
fisioterapeutas (n = 3); fonoaudiólogos (n = 2); médicos (n = 17); nutricionistas (n = 16); odontólogo (n =
1), psicólogos (n = 40); psico-oncologista (n = 1); técnico de enfermagem (n = 1). Como instrumento de
coleta de dados, utilizou-se um questionário, disponibilizado na internet, composto por itens elaborados
para esta pesquisa e a Escala Breve de Enfrentamento Religioso. Os dados foram submetidos à análise
estatística descritiva e inferencial. Na etapa seguinte, uma subamostra participou de grupos focais online,
sendo que um grupo reuniu uma nutricionista e dois psicólogos e outro grupo contou com um médico,
uma nutricionista e duas psicólogas. Os relatos obtidos foram submetidos à análise de conteúdo
temática. De acordo com os resultados do questionário eletrônico, aproximadamente metade da amostra
não pratica atividades religiosas. Contudo, 49 profissionais revelaram grau elevado de espiritualidade.
Apenas três respondentes não se consideraram espiritualizados. As influências positivas da
religiosidade/espiritualidade na saúde foram percebidas como predominantes. Temas religiosos são
frequentes nos atendimentos e sua abordagem tende a ser realizada por meio de exemplos positivos e
promoção de estratégias de enfrentamento adaptativas. Para 41 respondentes, todos os profissionais de
saúde são responsáveis pela abordagem da temática religiosa/espiritual. Somente 15 participantes
informaram contar com o apoio de capelães em sua instituição de trabalho. Setenta e um respondentes
assinalaram não ter encaminhado seus pacientes para profissionais religiosos. Sobre as influências da
religiosidade/espiritualidade nas vivências do paciente, constatou-se o predomínio de percepção positiva,
notadamente como fonte de conforto. O impacto negativo mais enfatizado foi a avaliação do câncer como
punição. No tocante ao enfrentamento religioso/espiritual dos próprios participantes, verificou-se maior
uso de estratégias positivas do que negativas, sem distinção relevante por categorias profissionais.
Estratégias positivas correlacionaram-se diretamente com práticas religiosas, espiritualidade e percepção
de efeitos positivos para a saúde. A categorização das discussões feitas nos grupos focais evidenciou
concepções positivas e negativas da religiosidade/espiritualidade para pacientes e familiares. Ressaltase, ainda, que nenhum profissional recebeu formação acadêmica para lidar com tais assuntos em suas
intervenções. Em geral, profissionais da saúde e representantes religiosos atuam isoladamente.
Recomenda-se a condução de mais pesquisas visando, sobretudo, subsidiar programas de capacitação e
treinamento destinados aos futuros profissionais da área da saúde.
Palavras-chave: Enfrentamento, Espiritualidade, Oncologia, Profissionais de saúde, Religiosidade.

Abstract: There is increasing interest in investigating the influence of religiosity and spirituality in general
stress management and other adverse conditions such as chronic diseases and their treatment.
Specifically, religious/spiritual coping has been denominated as the adoption of cognitive or behavioral
strategies that are based on the use of a religion or faith. In Oncology, many studies show correlations
with patients’ social support, well-being and adaptive strategies. However, although to a lesser extent,
studies have related worse indexes of quality of life to greater use of strategies that are assessed as
harmful. Therefore, an exploratory study was carried out with the means of understanding of the concepts
of health professionals working with Oncology regarding the association amongst health, religion and
spirituality. In the first stage of the study, participants included 85 health professionals of the following
categories: social worker (n = 1), biologist (n = 1), nurses (n = 2), physiotherapists (n = 3), speech
therapists (n = 2), physicians (n = 17), dietitians (n = 16), dentist (n = 1), psychologists (n = 40), psychooncologist (n = 1), nursing technicians (n = 1). To collect data an online questionnaire, consisting of items
that were specifically developed for this study and the Brief Religious Coping Scale was used. Data were
analyzed by descriptive and inferential statistics. In the following stage, a subset sample participated in
online focus groups, one that included a dietician and two psychologists and another group included a
doctor, a nutritionist and two psychologists. The results of such groups underwent thematic content
analysis. According to the results obtained from the online questionnaire, about half of the sample does
not practice religious activities. However, 49 professionals revealed a high degree of spirituality. Only
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three respondents did not consider themselves spiritualized. The positive influences of
religiosity/spirituality on health were perceived as predominant. Religious themes are frequent in care and
their approach tends to be accomplished through positive examples and the promotion of adaptive coping
strategies. For 41 respondents, all categories of health professionals are responsible for discussing
religious/spiritual issues. Only 15 participants reported as having the support of chaplains at their working
environment. Seventy-one respondents reported not having referred their patients to religious
professionals. In regard to the influence of religiosity/spirituality in the oncological experience, there was a
predominance of positive perceptions, especially as a source of comfort. The most highlighted negative
impact was the assessment of cancer as a punishment. With regard to religious/spiritual coping of the
participants, greater use of positive over negative strategies was identified, with no relevant distinction
amongst occupational categories. Positive strategies correlated directly with religious practices, spirituality
and perception of positive effects on health status. The categorization of discussions as a result of the
focus groups demonstrated positive and negative conceptions of religiousness/spirituality for patients and
families. It should be noted that none of the professionals had received any formal academic training to
deal with such matters in their interventions. In general, health professionals and religious representatives
act apart from one another. It is recommended that further research be conducted to above all subsidize
training programs that are intended for future professionals of the health field.
Key words: Religiousness, Spirituality, Coping, Oncology.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10720/1/2012_Caroline%20Amado%20Gobatto.pdf
Nº de Classificação: 18154
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TOSTES, Natalia Almeida. Percepção de gestantes acerca da assistência pré-natal, seus
sentimentos e expectativas quanto ao preparo para o parto. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Psicologia da Saúde
Linha de Pesquisa: Processo Saúde
Orientador: Seidl, Eliane Maria Fleury
Resumo: A gestação e o parto são experiências significativas para a maior parte das mulheres, podendo
trazer consequências para o puerpério e influenciar suas concepções e vivências da maternidade.
Estudos apontam que as expectativas das gestantes influenciam nas vivências relacionadas ao parto e à
maternidade, destacando a necessidade atual de melhor preparação das gestantes para esses
momentos. As políticas e o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento no Brasil vem
apontando, ainda, a medicalização no parto e os riscos que intervenções desmedidas podem causar para
a mulher e o bebê, buscando a humanização da atenção pré, peri e pós-natal. Esta pesquisa teve por
objetivos: investigar as expectativas de mulheres primigestas sobre o parto e suas percepções acerca da
assistência pré-natal oferecida em serviços da rede pública de Brasília (DF); caracterizar a publicação
científica brasileira relacionada à assistência humanizada ao parto e à preparação para o parto,
disponível em periódicos da base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), entre os anos de
2000 e 2011. Para atingir os objetivos, foram realizados dois estudos: um de revisão sistemática da
literatura científica brasileira e outro empírico, de caráter exploratório, descritivo, de natureza qualitativa,
feito por meio de entrevistas com gestantes. Para a revisão sistemática de literatura, foram selecionados
vinte artigos, tendo em vista os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Como resultados desse
estudo, pode-se destacar: a pouca produção de artigos científicos sobre os temas assistência
humanizada ao parto e preparação para o parto, considerado o período investigado; o predomínio dessas
publicações nas áreas de enfermagem e saúde coletiva; a preponderância de estudos que investigaram a
perspectiva de usuárias do serviço pré-natal; a produção incipiente da psicologia nas publicações
científicas sobre os temas estudados. No estudo empírico, foram realizadas entrevistas em duas
unidades de saúde da rede pública de Brasília. Ao todo, foram entrevistadas 18 mulheres primigestas,
que faziam acompanhamento pré-natal nessas unidades, e estavam no terceiro trimestre de gestação.
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Foram utilizados os procedimentos da análise de conteúdo. Foram identificados 14 eixos temáticos.
Como principais resultados, destacaram-se: as vivências referentes à descoberta da gestação como “um
susto” e sua relação com a gravidez não planejada; diferentes categorias de dificuldades advindas da
gravidez, relatadas pelas participantes; as expectativas relacionadas ao parto, em geral bastante
negativas, perpetuando ideias de um momento de medo, dor e sofrimento, que pode trazer riscos para a
mulher e para o bebê; os sentimentos relatados por gestantes de preparação insuficiente e falta de
confiança para vivenciar o momento do parto. Pôde-se perceber demanda por mais informações e ações
educativas sobre temas da gestação, em particular o parto, bem como a necessidade de maior apoio
psicoemocional às gestantes. Ao compreender melhor a realidade do pré-natal e do parto, pode ser
possível melhorar sua qualidade, tanto no âmbito das vivências das mulheres e casais gestantes, quanto
no âmbito da saúde pública e das recomendações do Programa de Humanização do Pré-natal e
Nascimento.
Palavras-chave: Assistencia pré-natal, Expectativas sobre o parto, Gestantes, Preparação para o parto,
Psicologia da saúde.

Abstract: Pregnancy and birth are significant experiences for most women and can bring consequences
for the puerperium and influence their concepts and experiences of motherhood. Studies show that the
expectant mother’s expectations influence her experiences related to birth and motherhood and highlight
the current need for better preparing expectant mothers for these moments. Furthermore, government
policies and the Program for Humanizing Prenatal Care and Birth in Brazil have pointed to the
medicalization of childbirth and the risks that unhindered interventions may bring to mother and baby.
These policies aim to humanize pre, peri and postnatal care. This study aimed to: 1) investigate first-time
expectant mother’s expectations for birth and their perception of the prenatal care offered by public health
system services in Brasilia (DF); 2) characterize Brazilian scientific publication related to humanized
assistance care to childbirth and childbirth preparation, available in periodicals from the Scientific Eletronic
Library Online (SciELO) database, between the years of 2000 and 2011. To this end, two studies were
conducted: a systematic review of Brazilian scientific literature and another empirical one, of exploratory,
descriptive and qualitative nature, by means of interviews with expectant mothers. For the systematic
literature review, we selected twenty articles, keeping in mind the established criteria for
inclusion/exclusion. The main results were: the scarce production of scientific articles, within the
established period, about humanized assistance to childbirth and childbirth preparation; the predominance
of such studies in the fields of Nursing and Collective Healthcare; the preponderance of studies which
investigate how women perceive this prenatal care service; psychology’s incipient scientific production
about such themes. The empirical study was comprised of interviews conducted in two public healthcare
units in Brasilia. All together, we interviewed 18 first-time expectant mothers, in their third trimester and
who received prenatal care in these units. The methodology consisted of content analysis which identified
14 thematic axes. The main results were: the experience of discovering pregnancy as “a shock” as related
to an unplanned pregnancy; different categories of difficulties which arise from pregnancy as reported by
participants; expectations for childbirth, in general very negative. These expectations perpetuate the idea
of a moment of fear, pain and suffering, which can bring risk to woman and baby; the feeling reported by
expectant mothers of not being sufficiently prepared and confident for experiencing the moment of birth.
We were able to ascertain the need for more information and educational activities about pregnancy,
namely childbirth, as well as the need for greater psycho-emotional support for expectant mothers. By
better understanding the reality of prenatal care and childbirth, it may be possible to improve its quality,
both at the experiences of pregnant women and couples, as well as in public health sphere and the
recommendations of the Program for Prenatal Care and Childbirth Humanization.
Key words: Prenatal care, Pregnant, Expectations about childbirth, Preparation for childbirth, Health
Psychology.
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SOARES, Sheila Pereira. Uma análise bioética sobre o processo de empoderamento do usuário
como ferramenta para inclusão na saúde. 2012 . p. 160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Bioética) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Fundamentos de Bioética e Saúde Pública
Orientador: Garrafa, Volnei
Resumo: A Constituição Brasileira de 1988 universalizou o acesso das pessoas à atenção à saúde no
país. Para operacionalização deste fundamento legal foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS),
conceitualmente descentralizado e que leva em consideração a hierarquização na priorização das ações
para o atendimento das pessoas. Nestes quase 25 anos de funcionamento do SUS, alguns aspectos
avançaram significativamente. Outros pontos, contudo, merecem especial atenção no sentido de melhor
compreensão dos problemas existentes, especialmente a forma como os usuários vem sendo tratados.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi Identificar através do público alvo (usuários e
profissionais de saúde - médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) os possíveis motivos que
geram o desrespeito aos direitos dos usuários que procuram o sistema público de saúde no Brasil,
podendo causar ineficácia na qualidade do atendimento e tendo como pressuposto a ausência de
empoderamento pelo usuário. A pesquisa se fundamentou no aprofundamento histórico dos conceitos de
cidadão e cidadania ao longo do tempo, chegando à questão central do estudo que incide no
empoderamento do usuário/cidadão para ter seus direitos realmente reconhecidos, atendidos e
respeitados. A metodologia utilizada constou de quatro diferentes questionários aplicados a 90 usuários
do Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga, Distrito Federal, e outros 90 questionários
distribuídos proporcionalmente entre médicos (40 no total), enfermeiros (10) e técnicos de enfermagem
(40) que lá trabalham. Além de um Diário de Campo no qual foram registradas as intercorrências que
aconteceram durante o período de aplicação dos questionários e observação direta do processo de
recepção e atendimento dos usuários que procuraram o sistema, foi também desenvolvida uma entrevista
semi- estruturada com alguns profissionais da amostra que se mostraram especialmente interessados no
assunto. A conclusão do estudo foi que existem muitos problemas de comunicação entre os usuários e os
profissionais que atendem ao SUS, gerando uma série de distorções e insatisfações, entre eles: todos os
usuários afirmaram que não são chamados pelo nome, enquanto a maioria dos profissionais afirma o
contrário; os usuários disseram que não são informados sobre o nome e efeitos dos medicamentos
prescritos, no entanto os profissionais responderam que passam na maioria das vezes estas
informações; grande parte dos usuários respondeu que médicos e enfermeiros não atendem seus
chamados prontamente e que não utilizam linguagem fácil de ser entendida, enquanto os profissionais
responderam exatamente o contrário; os usuários registraram que os profissionais não lhes pedem
permissão para atuar sobre seus corpos, ao passo que os profissionais afirmaram em sua maioria que
solicitam permissão. Um ponto comum encontrado nas respostas dos dois grupos foi o desconhecimento
e não utilização da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A ferramenta teórica utilizada para a
interpretação e discussão dos dados obtidos no estudo foi a Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos da Unesco, especialmente os artigos que versam sobre a Dignidade Humana e
Direitos Humanos (artigo 3), o Respeito pela Vulnerabilidade Humana e pela Integridade Individual (artigo
8), a Privacidade e Confidencialidade (artigo 9), a Não-Discriminação e Não-Estigmatização (artigo 11) e
a Responsabilidade Social e Saúde (artigo 14).
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Bioética, Cidadania.
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Abstract: The 1988 Brazilian Federal Constitution universalized the people access to health care in the
country. To implement this legal basis it was created the Unified Health System (SUS), conceptually
decentralized and that takes into consideration the hierarchy in the prioritization of the actions to the
people medical care. In almost 25 years of SUS functioning, some aspects markedly improved. In other
aspects, however, special attention needs to be paid to a better comprehension of the existing problems,
specially the way the users have been treated. In this respect, the objective of the present study was to
search through target audience (users and health professionals doctors, nurses and nursing technician) if
it happens disrespect to the users rights who look for the Public Health System in the Federal District,
what can cause ineffectiveness in the quality of the service, having as assumption the lack of users
empowerment. The search was based in historical deepening of the concepts of citizen and citizenship
over time, arriving to the central issue that focus in the empowerment of the user/citizen to have their
rights truly acknowledged, met and respected. The used methodology was of four questionnaires applied
to 90 users of the Taguatinga Hospital Emergency, Federal District, and other 90 questionnaires
proportionally distributed among doctors (a total of 40), nurses (10) and nursing technicians (40) that work
there. Besides a Field Diary in which it was registered occurrences that happened during the
questionnaire application period and direct observation of the reception and attendance process of users
that looked for the system, a semi-structured interview was also developed with some professionals of the
sample who became especially interested in the subject. The study conclusion was that there are several
communication problems between users and professionals that attend to SUS, generating a series of
distortions and discontent, such as: all the users stated that they are not called by their names, while most
of the professionals state the opposite; the users said that they are not informed of the name and effects
of the prescribed medicine, however the professionals replied that, most often, they give those
information; a great part of the users answered that doctors and nurses do not answer their calling
promptly and do not use easy understanding language, yet the professionals responded exactly the
contrary; the users registered that the professionals do not ask for permission to analyze their bodies,
while most of the professionals affirmed they ask for permission. A common point found in the answers of
the two groups was the lack of knowledge and no use of the Bill of Health Users Rights. The theoretical
tool used to comprehend and discuss the data obtained through the study was the Unesco Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights, especially the articles on Human dignity and human rights
(article 3), the Respect for human responsibility and personal integrity (article 8), the Privacy and
confidentiality (article 9), the Non-discrimination and Non-stigmatization (article 11) and the Social
responsibility and health (article 14).
Key words: Single health system, Bioethics, Patient Rights, Citizenship, Empowerment.
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MARTINS, Alexandra Daniela Marion. Limites e possibilidades no acolhimento com classificação de
risco de um pronto socorro pediátrico no DF. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão da Atenção à Saúde e Organização dos Serviços em Saúde
Orientador: Pinho, Diana Lúcia Moura
Resumo: O serviço de emergência é uma das alternativas de acesso ao Sistema Único de Saúde.
Diferente de outras entradas de acesso ao sistema público de saúde, no Pronto Socorro, a superlotação
é um panorama frequente que causa inúmeros transtornos ao serviço e ao usuário. Como forma de
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organização do atendimento por abordagem mais humanizada, a Política Nacional de Humanização
recomenda o uso da tecnologia de Acolhimento com Classificação de Risco. Dentre outros benefícios,
tal tecnologia possibilita espaço para escuta qualificada que
resulta em classificação do usuário
segundo sua necessidade de atendimento e resolutividade. Apesar de se observar a implantação do
Acolhimento com Classificação de Risco no pronto socorro de hospitais no Distrito
Federal, até o
momento não se encontrou informações suficientes para se pensar o planejamento e organização deste
serviço. Deste modo, o presente estudo teve como objetivo analisar o processo do Acolhimento com
Classificação de Risco no Pronto Socorro pediátrico do Hospital Regional de Ceilândia, no período de
setembro de 2009 a agosto de 2010 e a percepção dos enfermeiros sobre o processo. Trata-se de
delineamento com
métodos misto sequencial. Inicialmente, utilizou-se a estrutura exploratória e
qualitativa, para se descrever o fluxo de acesso pelo usuário. Na sequencia, a estratégia quantitativa
com enfoque retrospectivo, para o levantamento longitudinal de dados secundários obtidos de registros
do próprio serviço. Por fim, entrevistas para apreender a percepção dos enfermeiros envolvidos no
processo de acolhimento. Dois pontos críticos foram evidenciados no fluxograma de acesso ao serviço
pelo usuário, o primeiro antes do Acolhimento com
Classificação de Risco e o segundo antes da
avaliação médica, responsáveis pelo aumento do tempo de espera. O perfil de usuários no período
estudado foi caracterizado por predominância de crianças do sexo masculino (53%), lactentes (46,9%),
classificados principalmente nas categorias verde (53,7%) e amarela (36,1%), residentes em Ceilândia
(76%) e pertencentes à abrangência dos Centros de Saúde número 8 (13,2%), 9 (12,5%) e 11 (10,9%).
Encontrou-se uma diversidade de 343 queixas, sendo que 45% não constavam no protocolo usado para
classificar. As queixas mais frequentes, independente do nível de classificação de risco foram febre,
tosse e vômito, permanecendo com alta incidência em todos os meses estudados. Quanto ao discurso
dos enfermeiros, se percebeu alta aceitação e identificação de importância do trabalho de priorização do
atendimento. Foram
relatadas dificuldades para o atendimento das classificações não urgentes e
dificuldade de contra-referenciar os usuários. Conclui-se que o Acolhimento com Classificação de Risco
no Pronto Socorro pediátrico do Hospital Regional de Ceilândia funciona com uma alta demanda de
usuários não urgentes constatou-se que várias queixas dos usuários não constam no protocolo vigente.
A implantação do Acolhimento com Classificação de Risco contribuiu para a organização da demanda
no Pronto Socorro Pediátrico do HRC, entretanto ainda não estabelece comunicação com outros níveis
do Sistema Único de Saúde, colocando em evidência a fragilidade do sistema de referencia e contrareferencia dificultando o acesso dos usuários ao sistema de saúde. Por fim,
considera-se que as
informações acumuladas com dois anos de funcionamento do acolhimento, podem orientar um protocolo
mais adequado para a realidade de saúde local e promover aprimoramento no uso desta tecnologia.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem em emergência, Organização & Administração, Serviços
médicos de emergência, Triagem.

Abstract: The emergency department is an alternative access to the Brazilian Health System. Unlike
other entrances to the public health system overcrowding is a common scenario that causes numerous
disorders to the service and the user. As a way of organizing care for a more humane approach, the
National Humanization Policy recommends the User Embracement with Risk Rating technology. Among
other benefits, this technology allows space for qualified hearing that results in a user classification
according to his need for attention and solution. While observing the User Embracement with Risk Rating
implementation in the emergency department of the Federal District hospitals, no information was found
to support this service planning and organization. Thus, this study
aimed to analise the User
Embracement with Risk Rating process in the Pediatric Emergency of Ceilândia Regional Hospital,
between September 2009 and August 2010 and its nurses’ perception. It is a sequential mixed method. It
was used qualitative exploratory structure by observing the service to describe the user access flow. A
longitudinal quantitative analysis of a year data was used on an exploratory retrospective study with both
descriptive and analytical approach. Also a qualitative analysis was used to assess the nurses’
perceptions regarding the use the studied technology. Secondary data were obtained from the service
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records and primary data were collected from the user access observation to the Emergency Department
and interviews with nurses. Two narrowed access were observed in the flow chart, one before the User
Embracement with Risk Rating and another before the medical evaluation. It was responsible for users
long waiting periods. The users profile during the study period was characterized by male children (53%),
infants (46.9%), mainly in the green (53.7%) and yellow category (36.1%), residents in Ceilândia (76%)
and near of the Health Centers number 8 (13.2%), 9 (12.5%) and 11 (10.9%). It was found a range of
343 user complaints, of which 45% were not included in the triage protocol. The most common were
fever, cough and vomiting, with a high incidence in all the studied months. The nurses reported high
acceptance of the triage system and identified the prioritization work important. The difficulties were to
attend the non urgent users and to counter-reference users. It is concluded that the User Embracement
with Risk Rating in the Pediatric Emergency of Ceilândia Regional Hospital works with a high users
demand having several non-urgent complaints that are not included in the triage protocol. It was also
noted that this service does not establish communication with other Brazilian Health System units. Finally,
it is considered that the information gathered with two years the user embracement operation, can guide
a best suited protocol to the reality of local health, and promote improvements in this technology use.
Key words: Triage, User Embracement, Organization & Administration, Emergency Nursing, Emergency
Medical Services.
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2012 . p. 125. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Monteiro, Pedro Sadi
Resumo: Introdução: Mudanças no perfil epidemiológico das doenças, mortalidade diminuída e queda
no índice de fecundidade alteram o desenho etário no Brasil. Associados ao envelhecimento
da
população surgem às doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, que
apresentam altos índices de morbimortalidade. A abordagem multidimensional do idoso representa um
novo paradigma em saúde e transcende uma avaliação de aspectos meramente físicos. Objetivos:
Conhecer alguns aspectos multidimensionais do paciente idoso submetido à cirurgia cardíaca em um
hospital terciário de Brasília. Métodos: Estudo epidemiológico descritivo, realizado em uma Instituição
Referencia em Cardiologia na Região Centro-Oeste do Brasil. Variáveis sócio demográficas, clínicas, da
função cognitiva, da capacidade funcional e do estado emocional constituíram os dados. Os testes T de
Student, Qui quadrado e Exato de Fischer foram utilizados para a análise dos dados. Resultados: A
amostra contemplou 25 idosos. A média de idade foi de 67,88
anos. Pacientes do sexo feminino
representaram 64% da população e a etnia branca foi predominante (84%). Na amostra 64% dos idosos
eram casados e 84% residiam com algum
membro consanguíneo. Mais da metade dos pacientes
recebiam renda mínima (52%). A
revascularização do miocárdio foi responsável por 80% dos
procedimentos. Nessa população as doenças crônicas mais prevalentes foram à dislipidemia (84%) e a
hipertensão arterial
sistêmica (76%). Nesse estudo a taxa de mortalidade do idoso foi de 12%.
Observou-se que 40% dos idosos apresentaram escores sugestivos de prejuízo cognitivo. A avaliação
da
capacidade funcional mostrou que 64% dos pacientes no período pré-operatório e 59,1% dos
pacientes no pós-operatório relataram possuir algum grau de dependência em executar as atividades de
vida diárias. Alterações no estado emocional foram encontradas em 8% dos idosos no pré-operatório.
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Conclusão: Uma proporção significativa de pacientes idosos
submetidos à cirurgia cardíaca
apresentaram alterações cognitivas, funcionais e sintomas
depressivos. Os resultados do estudo
evidenciaram a complexidade desse indivíduo e a necessidade de cuidados diferenciados em saúde,
principalmente na eminência de um procedimento invasivo.
Palavras-chave: Avaliação multidimensional, Cirurgia cardíaca, Idoso.

Abstract: Introduction: Changes in the epidemiology of diseases, control of that infectious, decreased
mortality and declining fertility rate alter the design age in Brazil. Associated with aging appear to chronic
diseases, particularly cardiovascular diseases, which have high rates of mortality. The multidimensional
approach of the elderly represents a new paradigm in health assessment and transcends purely physical
aspects. Objectives: To some multidimensional aspects of elderly patients undergoing cardiac surgery at
a tertiary hospital in Brasilia. Methods: A descriptive epidemiological study, conducted in an institution
Reference in Cardiology in the Midwest Region of Brazil. Sociodemographic variables, clinical, cognitive
function, functional capacity and emotional state were the data. The Student t test, chi-square and
Fisher's Exact were used for data analysis. Results: The sample included 25 elderly, mean ages was 67,
88 years. Females represented 64% and the sample was predominantly Caucasian (84%). In the sample
64% of the elderly were married and 84% lived with a member inbred. More than half of the patients
received a minimum income (52%). Myocardial revascularization was responsible for 80% procedures. In
this population, chronic diseases were most prevalent: dyslipidemia (84%) and hypertension (76%). The
mortality rate
was the elderly 12. It was observed that 40% of subjects with scores suggestive of
cognitive
impairment. The functional capacity evaluation showed that 64% of patients in the
preoperative period and 59.1% patients postoperatively reported having some degree of dependence in
performing activities of daily living. Changes in emotional state were found in
8% of elderly
preoperatively. Conclusion: A significant proportion of elderly patients undergoing cardiac surgery had
abnormal cognitive function and depressive symptoms. This reveals the complexity of the individual and
the need for special care in health, especially in the eminence of an invasive procedure.
Key words: Multidimensional assessment, Thoracic surgery, Aged.
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MORAES, Katerine Gonçalves. Análise do processo de implementação da política de educação
permanente em saúde no Distrito Federal. 2012 . p. 142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão da atenção a saúde e organização dos serviços em saúde
Orientador: Dytz , Jane Lynn Garrison
Resumo: O problema do desenvolvimento de recursos humanos em saúde esteve presente na pauta de
discussão do governo brasileiro em diversos momentos, mas só adquiriu o status de política pública em
2004, com a publicação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, constituída para
melhorar a formação e desenvolvimento para os trabalhadores da saúde. Esta
política objetiva a
transformação das práticas nos serviços de saúde por meio do incentivo à problematização como
instrumento para enfrentar os problemas reais diariamente vivenciados pelos profissionais de saúde,
fundamentando-se nos pressupostos da aprendizagem
significativa, sendo a atualização técnicocientífica apenas um dos aspectos desse processo de transformação e não seu foco central. Objetivo:
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Analisar o processo de implementação da
política de educação permanente em saúde no Distrito
Federal, Brasil. Metodologia: Trata-se
de um estudo qualitativo com base no referencial teóricometodológico de análise de
implementação de políticas públicas. Foram entrevistados 24 sujeitos
responsáveis pela implementação da política. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise
de
conteúdo temático proposto por Bardin. Resultados: A implementação desta política é de
responsabilidade da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas que tem, sob sua subordinação
técnica, Núcleos de Educação Permanente em Saúde, responsáveis pela implementação da mesma
nos serviços de saúde. Existe um conflito de atribuições entre essa coordenação e a subsecretaria de
gestão do trabalho e da educação na saúde, o que acaba interferindo no financiamento das ações e
atua como um empecilho para uma implementação
efetiva da política. Há uma centralização na
construção das propostas de educação na saúde, na figura do gestor, e pouca participação de outros
segmentos, tais como o controle social, as instituições de ensino e os trabalhadores da saúde. No que
diz respeito à proposta
metodológica das atividades, há ainda uma predominância pela educação
continuada, centrada na transmissão de conteúdo. Após a análise das dimensões organizacional e
pedagógica do
trabalho de educação na saúde, percebe-se que apesar de não estar sendo
implementada como preconizam os instrumentos legais, as atividades propostas estão sendo realizadas
rotineiramente e de forma tradicional nos serviços de saúde. Conclusão: Para a implementação da
política de educação permanente em saúde será necessário uma mudança de paradigma, o que requer
um longo processo de mudança cultural e social nas relações de
trabalho e de vida dos atores
envolvidos. Vale ressaltar que, de modo geral, a implementação de uma política pública se dá de forma
progressiva, aprendendo com a experiência e fazendo evoluir os problemas encontrados por meio da
busca e implementação das soluções.
Palavras-chave: Capacitação, Educação continuada, Política de saúde, Recursos Humanos, Serviços de
saúde.

Abstract: The problem of human resources development in health care has been present in the agenda
of the Brazilian government at various times, but only acquired the status of public policy in 2004, with
the publication of the National Permanent Health Education Policy, constituted to improve the education
and professional development of health care personnel. This policy aims at the transformation of health
care practices by encouraging problematization as a tool to deal with daily work related problems, based
on the assumptions of meaningful learning, considering technological and scientific updates as just one
aspect of this transformation process and not its main focus. Objective: To analyze the process of policy
implementation in permanent health education in the Federal District, Brazil. Methodology: A qualitative
study
was carried out using public policy implementation theory as theoretical and methodological
framework. A total of 24 individuals responsible for implementing the policy were interviewed. For data
analysis, thematic content analysis method, as proposed by Bardin, was
used. Results: The
implementation of this policy is the responsibility of the Coordination for Personnel Development which
has under its technical subordination the Centers for
Permanent Health Education, responsible for
implementing it in health services. There is a conflict between this coordination and a subsecretary of
labor and health education which interferes with the financing of this program and acts as an obstacle for
effective policy implementation. Management centralizes the construction of health education proposals
and there is little participation of other segments, such as civil society, universities and health care
workers. With regards to methodology, there is still a predominance of activities based on the concept of
continuing education, emphasizing transmission of content. After analyzing the
organizational and
pedagogical dimensions of health education, it is clear that, despite not
being implemented as
recommended by the legal instruments, traditional educational activities are being carried out routinely in
health services. Conclusion: The implementation of permanent health education policy will require a
paradigm shift, which necessarily involves a long process of cultural and social change in the workplace
and the life of the actors involved. An important remainder is that implementation of a public policy
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generally occurs
in a progressive way, learning from experience and making evolve the problems
encountered by seeking and implementing solutions.
Key words: Health Services, Health Policy, Training, Continuing Education, Human Resources.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12736/1/2012_KaterineGon%C3%A7alvesMoraes.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17845
PEIXOTO, Henry Maia. Avaliação de disciplinas semipresenciais de graduação e pós-graduação na
área de promoção da saúde na Universidade de Brasília. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão da atenção a saúde e organização dos serviços em saúde
Orientador: Alves, Elioenai Dornelles
Resumo: A educação vem passando por profundas transformações impulsionadas pelas novas
tecnologias da informação e da comunicação, que, por sua vez, têm viabilizado a educação a distância
(EaD), criando novas oportunidades e desafios. Na área da saúde, a EaD tem sido cada vez mais
utilizada, possibilitando a inserção de alunos e de professores em um mundo mediado pela tecnologia.
Atenta a esse contexto, a Universidade de Brasília oferta disciplinas de graduação e de pós-graduação,
na modalidade semipresencial, que incorporam as propostas
preconizadas nas conferências
internacionais sobre promoção da saúde. Nessa perspectiva, a presente dissertação avaliou disciplinas
semipresenciais, na área da promoção da saúde, sob a perspectiva do aluno de graduação e de pósgraduação e averiguou diferenças entre os
respectivos níveis acadêmicos. Foi utilizada uma
metodologia exploratória, em que foram
utilizados dados quantitativos, coletados por meio de um
instrumento, adaptado a partir das pesquisas realizadas por De Paula e Silva (2004) e Zerbini (2007),
que investigaram o perfil dos alunos em termo de suas características sócio-demográficas e escolares,
além das reações ao desempenho do tutor, aos procedimentos instrucionais, à interface gráfica e ao
ambiente de estudo e aos procedimentos de interação. Os resultados demonstraram que a amostra
composta por 148 alunos (80 graduandos e 68 pós-graduandos) apresentou uma predominância, em
ambos os grupos, de alunos do sexo feminino; de jovens na faixa etária entre 18 e 34 anos, dos que
possuíam computador, dos que realizam as tarefas das disciplinas em casa e dos que já cursaram
disciplinas semipresenciais. Pôde-se observar uma semelhança nos hábitos de ensino entre os grupos,
com destaque para as preferências relativas ao horário de estudo compreendido entre seis da tarde e
meia-noite e estudar sozinho, além de ambos os grupos terem lido mais da metade do conteúdo. As
estratégias de aprendizagem avaliadas
foram utilizadas adequadamente por ambos os níveis
acadêmicos (médias e medianas superiores a 7 em uma escala que variou de 0 a 10). A maioria dos
itens relativos ao ambiente de estudo e aos procedimentos de interação, assim como as reações aos
procedimentos
instrucionais, à interface gráfica e à habilidade do tutor, apresentaram médias e
medianas acima de 7 e não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre graduandos
e pós-graduandos na maioria dos itens. Conclui-se que as disciplinas de graduação e de pós- graduação
foram bem avaliadas e que não houve diferenças expressivas na forma como graduandos e pósgraduandos percebem, estudam e avaliam as disciplinas.
Palavras-chave: Avaliação educacional, Educação à distância, Educação superior, Promoção da saúde.
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Abstract: The education has undergone for profound changes driven by the new information
technologies and communication, which in turn have made possible the distance education
(DE),
creating new opportunities and challenges. In the health area, the DE has been increasingly used,
allowing the inclusion of students and teachers in a world mediated by technology. Mindful of this
context, the University of Brasilia offering graduation and post- graduation disciplines, in the form of
semipresential, incorporating the proposals that are recommended in international conferences about
Health Promotion. From this perspective,
this dissertation of masters evaluated semipresential
disciplines, in the area of health promotion, from the perspective of an undergraduate student an postgraduate and found differences between their academic levels. We used an exploratory methodology,
where quantitative data were used, collected by an instrument, adapted from research made by De
Paula e Silva (2004) e Zerbini (2007), who investigated the profile of students in terms of their sociodemographics and school, addition reactions to the performance of the tutor, for instructional procedures,
the graphical interface and the learning environment and procedures of interaction. The results showed
that the sample composed by 148 students (80 graduating students and 68 post-graduating) it presented
a predominance, in both groups, of female students; of young people aged between 18 and 34 years,
those who had a computer, of who make the tasks of the disciplines at home and who that already
attended to semipresential disciplines. It was possible to observe a similarity in the teaching habits
between the groups, with emphasis on the preferences on the study schedule in between 6 pm and
midnight an to study alone, beyond of both groups have read more than half of the content. The Learning
strategies evaluated were used appropriately by both academic levels (medium and medians greater
than 7 on scale ranging from 0 to 10). Most of the items related to the environment of study and
procedures of interaction, as well as the reactions to the instructional procedures, the graphical interface
and the ability of the tutor, presented medium and medians above 7 and there were no observed
differences statistically significant between graduating students and post-graduating on the most items. It
is concluded that the disciplines of graduation and post-graduation have been well evaluated and that
there were no significant differences in the way as graduating students and post-graduating realize,
study and evaluate the disciplines.
Key words: Higher, Health Promotion, Educational Measurement, Education, Distance, Education.
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LINS, Glauce Araújo Ideião. Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para o cuidado
ecológico e ocupacional. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Kamada, Ivone
Resumo: Baseando-se nas formas de cuidado que impulsionam as ações em defesa do ambiente no
domicílio e no local de trabalho, além de permearem os processos de relações, interações e
associações entre os seres humanos e a natureza; este estudo objetivou elaborar afirmativas
diagnósticas, resultados e intervenções de enfermagem sobre as práticas e linguagem no âmbito do
cuidado ecológico e ocupacional, visando à estruturação de um catálogo CIPE®. Para tanto, realizou-se
uma pesquisa documental, com abordagem exploratória e descritiva,
para a coleta de termos em
protocolos de Saúde Ambiental e de Saúde do Trabalhador
adotados pelo Ministério da Saúde.
Resultando no mapeamento de 806 termos CIPE®, que subsidiaram a construção de 52 diagnósticos e
resultados; e 227 intervenções de enfermagem. As afirmativas de enfermagem elaboradas, de acordo
com a norma ISO 18.104:2003 foram separadas em classes, segundo a Teoria de Tornar-se Humano
de Rosemarie Rizzo Parse, que valoriza a interligação do ser humano-ambiente-saúde. Considerando
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as formas de atuação da Enfermagem Ecológica e do Trabalho, foram assim distribuídas: focalizando o
ambiente no cuidado; exposição humana a riscos ambientais e ocupacionais; e promoção da saúde e
qualidade de vida. Essa estratégia permitiu o desenvolvimento da linguagem especial de enfermagem,
na medida em que colaborou na transformação desse sistema de classificação em uma terminologia
aplicável ao cuidado ecológico e ocupacional.
Palavras-chave: Classificação de enfermagem, Cuidado ecológico, Cuidado ocupacional, Diagnóstico de
enfermagem, Enfermagem do trabalho, Saúde ambiental, Teorias de enfermagem.

Abstract: Based on the types of care that drive the actions in defense of the environment at home and in
the workplace, and permeate the processes of relationships, interactions and associations between
human beings and nature, this study aimed to develop diagnostic statements, results
and nursing
interventions on the practices and language within the ecological care and
occupational, aimed at
structuring the ICNP® catalog. Therefore, there was a documentary
research with exploratory and
descriptive, to collect protocols in terms of Environmental Health and Occupational Health adopted by
the Ministry of Health of 806 Resulting in mapping ICNP® terms, which subsidized the construction of 52
diagnoses and outcomes, and
227 nursing interventions. The nursing statements prepared in
accordance with ISO 18.104:2003 were separated into classes, according to the Theory of Human
Becoming Rosemarie Rizzo Parse, who values the interconnectedness of human-environment-health.
Considering the forms of performance Nursing Ecological and Labour, were distributed as
follows:
focusing on environmental care, human exposure to occupational and environmental
hazards, and
promoting health and quality of life. This strategy allowed the development of nursing special language,
in that collaborated in transforming this system of classification terminology applicable to occupational
and environmental care.
Key words: Environmental Health, Nursing diagnosis, nursing classification, ecological care, occupational
care, Nursing Labour, nursing theories.
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Nº de Classificação: 17847
MENEGUESSI, Geila Marcia. Percepção sobre qualidade de vida em pessoas com lesão medular
traumática: um estudo sobre incontinência urinária. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Brasília; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Guilhem, Dirce Bellezi
Resumo: A injúria medular pode causar alterações sensitivas, motoras e orgânicas, como a bexiga
neurogênica, uma disfunção miccional que pode ocasionar incontinência urinária, com repercussão na
qualidade de vida. O objetivo do estudo foi o de conhecer a percepção sobre incontinência urinária e
sua influência na qualidade de vida de pessoas com lesão medular. O delineamento escolhido foi o
estudo descritivo do tipo transversal. A amostra contou com 101 indivíduos com paraplegia traumática.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, na qual foram aplicados dois
instrumentos: um questionário
sociodemográfico e clínico, com objetivo de se conhecerem as
características demográficas dos entrevistados e as variáveis que influenciam na qualidade de vida; e o
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segundo, o
International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF), um
instrumento específico, que avalia a qualidade de vida de pessoas com incontinência urinária. Foi
realizado o teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para a análise das variáveis com significância
estatística (p> 0.05). Além disso, foi realizada uma pergunta de caráter qualitativo com objetivo de
conhecer a percepção dos entrevistados sobre incontinência urinária nas atividades diárias, analisada
pela técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin. A média do escore geral do ICIQ-SF foi 13,21 pontos
(DP±3), mediana 14, mínimo 4 e máximo
21 pontos. A análise quantitativa mostrou que houve
significância estatística para os domínios social (atividades externas, p=0, 007, atividades físicas, p=0,
035, atividade laboral, p=0, 058); relações pessoas (atividade sexual, p=0, 0003, afetividade, p=0, 002).
Não houve significância estatística para as seguintes variáveis: formas de esvaziamento vesical (p=0,
114), uso de medicação (p=0,574), tipo de lesão (p=0,145) e tipo de disfunção da bexiga neurogênica
(p=0,798). A análise qualitativa dos dados identificou quatro categorias: a perda urinária incomoda, a
perda urinária é constrangedora, não sei se tem banheiro adaptado, estou sempre dependente. Este
estudo demonstrou que a incontinência urinária ocasiona grande impacto na qualidade de vida de
pessoas com lesão medular, com comprometimento principalmente no domínio social, esfera sexual e
relações pessoais.
Palavras-chave: Bexiga neurogênica, Enfermagem em reabilitação, Incontinência urinária, Lesao
medular, Qualidade de vida.

Abstract: The spinal cord injury can result in sensory changes, motor and autonomic responses, such as
neurogenic bladder, a voiding dysfunction that can cause urinary incontinence with impact of quality of
life. The aim of this study was to know the perception of urinary incontinence and its influence on quality
of life of people with spinal cord injury. This is a cross-sectional study. The sample consisted of 101
individuals with traumatic paraplegia. Data collection was conducted through semi-structured interview in
which both instruments were applied: a sociodemographic and clinical questionnaire, with the objective
of knowing of the demographic characteristics of respondents and the variables that influence the quality
of life; and the second, the International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form
(ICIQ-SF), a specific instrument, which assesses the quality of life of people with urinary incontinence. It
was performed using the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test for analysis
of the variables with
statistical significance (p> 0.05). In addition, we performed a qualitative question aimed to know the
perception of respondents about urinary incontinence in their daily activities, through Content Analysis
from Bardin. The average overall score of the ICIQ- SF was 13.21 points (SD±3), median 14 points,
minimum 4 and maximum 21 points. Quantitative analysis showed that there was statistical significance
for the social domain (outside activities, p = 0.007, physical activities, (p = 0.035, work activity, p =
0.058); personal relationship (sexual activity, p = 0.0003, affectivity, p = 0.002).There was no statistical
significance for the following variables, bladder emptying (p = 0. 114), medication use (p = 0.574), type of
lesion (p = 0.145) and neurogenic bladder dysfunction (p = 0.798). Qualitative analysis of data identified
four categories: bothersome urinary loss, urinary loss is embarrassing, I do not know if you have adapted
bathroom, I’m always depending. This study show as the urinary incontinence causes major impact on
quality of life of people with spinal cord injury, especially with involvement in the social, sexual aspects
and personal relationships.
Key words: Spinal cord injury, Neurogenic bladder, Quality of life, Urinary incontinence, Rehabilitation
Nursing.
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LIMA, Marisa Ferreira da Silva. Qualidade de vida de profissionais de enfermagem em processo de
readaptação funcional. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem
Orientador: Silva, Arlete
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem
readaptados de hospitais de grande porte da administração direta da Secretaria do Estado da Saúde do
Estado de São Paulo (SES-SP).Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de campo, com
delineamento quantitativo. Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos, um para a coleta
de dados sociodemográficos e relativos ao trabalho, e outro para avaliação da qualidade de vida, o
WHOQOL-BREF, versão em português, composto por quatro domínios: físico, psicológico, relações
sociais e meio ambiente. A população foi composta por 22 trabalhadores de enfermagem readaptados,
de dois hospitais de grande porte, vinculados à SES-SP, localizados no município de São Paulo.
Observou-se que 95,5% da população é do sexo feminino, auxiliares de enfermagem (77,3%), com idade
média de 48,18 anos; todos exerciam suas atividades no período diurno e a média de tempo de
readaptação foi de 72,3 meses. A principal causa da readaptação foram as Doenças do Sistema
Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (31,8%), seguida pelos Transtornos Mentais e Comportamentais
(22,7%), especialmente o transtorno depressivo recorrente (18,2%). A maioria (77,2%) apresenta
limitação funcional e não atua na assistência direta (59,1%). O escore médio de Qualidade de Vida Geral
foi de 62,50, do domínio físico 60,81, psicológico 66,66, relações sociais 67,42 e meio ambiente 52,84.
Na regressão linear simples houve significância estatística entre a situação conjugal e o domínio físico
(p=0,037); entre o domínio psicológico e o número de filhos (p=0,006), situação conjugal (p=0,037),
possuir casa própria (p=0,036) e conhecer o rol de atividades (p=0,022); entre o domínio meio ambiente e
a variável arrimo de família (p=0,008). A percepção da Qualidade de Vida Geral destes trabalhadores é
positiva (60,22), e a maioria (59,1%) refere uma boa qualidade de vida, sugerindo capacidade de
adaptação e resiliência diante do processo de readaptação. As variáveis que interferem nos escores da
QVG e dos domínios desta população são “o número de filhos”,“a situação conjugal”, “possuir casa
própria”,“arrimo de família” e o “conhecimento do rol de atividades”.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Readapatação, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18408
FRANKE, Norma Isabel. Vivência de pacientes no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica. 2012 .
p. 224. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem
Orientador: Avelar, Maria do Carmo Querido
Resumo: O processo de cirurgia bariátrica exige do paciente e do profissional enfermeiro relação de
troca; conhecer as necessidades humanas básicas envolvidas neste processo favorecerá esta conexão
enriquecedora. Toda grande alteração na vida do ser humano gera transformações interiores e
exteriores, que são concretizadas e refletidas por sua atuação no meio onde vive. Objetivo: Conhecer a
vivência dos pacientes em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, expressa segundo suas
necessidades humanas básicas e analisá-las utilizando como referencial teórico os três eixos do domínio
foucaltiano. Método: Pesquisa de campo, transversal, descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa,
realizado em um hospital universitário do Vale do Paraíba Paulista. A população constou de doze
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participantes, com mínimo de três e máximo de doze meses de pós-operatório de cirurgia bariátrica, por
laparotomia. O material foi coletado por meio da entrevista semi-estruturada e as falas gravadas foram
transcritas e organizadas em três fases: pré-análise; exploração do material estabelecendo as unidades
de registro; núcleos de compreensão, temas e emersão das categorias, discutidas à luz do referencial de
Michel Foucault. Resultados: Das temáticas Qualidade da Alimentação, Proteção, Readaptação Física,
Conhecimento e Crenças/Ritos surgiu a Categoria Auto-cuidado (Dimensões do Saber); das temáticas
Segurança, Controle, Limitação, Conflito, Fragilidade na co-responsabilidade, Autorrealização,
Ecossistema Social e Isolamento emergiu a Categoria Apropriação do Próprio Destino (Dimensões do
Poder). Da compreensão que alia a Categoria Autocuidado (Dimensões do Saber) e Categoria
Apropriação do próprio destino (Dimensões do Poder) na vivência do paciente submetido à cirurgia
bariátrica, emergiu a terceira Categoria Condição de Não Sujeito para Sujeito (Concepção Ética e
Cuidado de Si). Conclusão: O paciente, ao integrar o conhecimento próprio, bem como o adquirido
durante o preparo para a cirurgia de forma reflexiva (Saber), aliando as potencialidades inerentes ao
desenvolvimento de um comprometimento autônomo (Poder), adquire condições potencializadoras de
reprodução de sua vida e autocuidado. Como sujeito de suas ações, ele se torna independente, tomando
ou não as decisões de participar do seu tratamento, por Franke, NI. Vivência de pacientes no pósoperatório tardio de cirurgia bariátrica. Dissertação [Mestrado]. Universidade Guarulhos. Guarulhos (SP):
2012. determinação da sua razão e entendimento, se reconhece e se constitui no sujeito que é, um
sujeito ético.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, Enfermagem, Pós-Operatório Tardio.
Acesso remoto ao texto integral: http://tede.ung.br/bitstream/123456789/231/1/NORMA+FRANKE.pdf

Nº de Classificação: 17695
Neurilene Batista de Oliveira. Avaliação de qualidade do registro eletrônico do processo de
enfermagem. 2012 . p. 212. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem e em Saúde
Orientador: Peres, Heloisa Helena Ciqueto
Resumo: Este estudo exploratório-descritivo tem como objetivo avaliar o desempenho funcional e a
qualidade técnica de um registro eletrônico do processo de
enfermagem junto a especialistas em
informática, enfermeiros docentes e enfermeiros assistenciais. O Hospital Universitário da Universidade
de São Paulo em parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, desenvolveu
um registro eletrônico denominado Sistema de Documentação Eletrônica do Processo de Enfermagem
da Universidade de São Paulo (PROCEnf–USP), para que pudesse ser utilizado na automação das
informações do Processo de Enfermagem, visando à adoção de um Sistema de Apoio à Decisão que
pudesse contribuir para a melhoria da
gestão, da qualidade da assistência e da satisfação dos
pacientes. A
garantia da qualidade desse sistema é um importante desafio e meta devido
à
responsabilidade com os usuários e pacientes. Para assegurar essa
qualidade foi realizada uma
avaliação do sistema PROCEnf-USP utilizando- se do Modelo de Qualidade proposto pela norma
ISO/IEC 25010 e do
Processo de Avaliação definido na norma ISO/IEC 25040. Na avaliação dos
especialistas em informática, adequação funcional obteve 91% de respostas positivas, confiabilidade
76%, usabilidade 62%, eficiência de desempenho
84%, compatibilidade 86%, segurança 89%,
manutenibilidade 93% e portabilidade 92%. Os enfermeiros docentes avaliaram positivamente todas as
características, adequação funcional obteve 92%, confiabilidade 89%, usabilidade 84%, eficiência de
desempenho 81%, compatibilidade 75% e segurança 100%. Os enfermeiros assistenciais das clínicas
médica e
cirúrgica do hospital avaliaram adequação funcional com 82% de respostas
positivas,
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confiabilidade 69%, usabilidade 85%, eficiência de desempenho 47% compatibilidade 62% e segurança
98%. Os enfermeiros assistenciais
de outras unidades avaliaram adequação funcional com 88%,
confiabilidade
61%, usabilidade 80%, eficiência de desempenho 46%, compatibilidade 69%
e
segurança 100%. Conclui-se que o PROCEnf-USP atingiu mais de 70% de respostas positivas na
maioria das características de qualidade avaliadas por todos os especialistas. Entretanto, eficiência de
desempenho, confiabilidade e compatibilidade obtiveram índices abaixo do parâmetro estabelecido na
avaliação dos enfermeiros assistenciais. Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados para a
realização de melhorias no sistema. Essa pesquisa propiciará a disseminação do conhecimento de uma
área emergente, agregando mais uma iniciativa aos crescentes esforços na área de informática em
saúde e em enfermagem
Palavras-chave: Avaliação de tecnologias da saúde, Diagnóstico de enfermagem, Informática em
enfermagem, Softwares, Teste e avaliação de software.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013141540/publico/Dissertacao_Neurilene_Oliveira_ME.pdf
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Adriano Rogério Baldacin Rodrigues. Eficácia das estatinas utilizadas na prevenção secundária de
eventos cardiovasculares na síndrome coronária aguda: revisão sistemática. 2012 . p. 130.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Secoli, Silvia Regina
Resumo: Contexto: a eficácia dos inibidores da 3-hidróxi-3-metilglutaril-coenzima (HMG-CoA) redutase
(estatinas) na prevenção primária e secundária na doença cardiovascular é bem estabelecida na
literatura. Contudo os benefícios destes fármacos na prevenção secundária de mortalidade e eventos
cardiovasculares no paciente com Síndrome Coronariana Aguda (SCA), ainda não foram completamente
esclarecidos. Objetivo: analisar os benefícios do uso das estatinas comparadas a placebo ou cuidados
usuais nos pacientes com SCA quanto a redução de mortalidade (por todas as causas), infarto agudo do
miocárdio (fatal e não-fatal), intervenção coronária percutânea, revascularização cirúrgica do miocárdio e
hospitalização. Base de Dados: trata-se de uma revisão sistemática finalizada em 29 de Janeiro de 2012,
cuja seleção dos ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) foi realizada nas bases de dados
eletrônicas PubMed/MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central, LILACS e Banco de Teses - CAPES. Coleta
de Dados: a extração das informações sobre características basais dos estudos incluídos, avaliação da
qualidade metodológica e desfechos não combinados foi realizada por dois investigadores de forma
independente. Resultados: foram incluídos na metanálise 18 ECCR, que envolveram 15.370 pacientes
com SCA. O uso das estatinas mostrou benefício na redução da mortalidade por todas as causas,
diferença de risco (rd) = -0,0066 (IC 95% -0,0121 a -0,001; P=0,8459; I2=0%) e hospitalização rd = 0,0101 (IC 95% -0,0188 a -0,0014; P=2,1496; I2=76%). Quanto aos desfechos mortalidade
cardiovascular, infarto agudo do miocárdio fatal e não fatal, intervenção coronária percutânea e
revascularização cirúrgica do miocárdio não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
estatinas versus placebo ou cuidados usuais. Conclusões: as evidências disponíveis apontam que as
estatinas causam redução na mortalidade por todas as causas e na hospitalização, porém não
demonstram diferença quando comparadas ao placebo ou cuidados usuais em outros eventos de
importante magnitude clínica e econômica no âmbito dos serviços de saúde e da sociedade.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Estudos randomizados, Inibidores de enzimas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012135613/publico/ADRIANORODRIGUESFINAL.pdf
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Nº de Classificação: 17698
Gabriela Favaro Faria Guerrer. Auditoria de contas em um hospital de ensino especializado em
cardiologia e pneumologia: um estudo de caso. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Lima , Antônio Fernandes Costa
Resumo: As instituições hospitalares que prestam serviços às operadoras de planos de saúde investem
na auditoria de contas visando à adequada remuneração do atendimento prestado. No momento da préanálise das contas a equipe de auditoria
realiza correções para fundamentar a cobrança dos
procedimentos, evitar glosas e
perdas de faturamento. Nesta perspectiva esta pesquisa objetivou
verificar os itens componentes das contas dos pacientes internados, conferidos por enfermeiras, que
mais receberam ajustes no momento da pré-análise; identificar o impacto dos ajustes no faturamento
das contas analisadas pela equipe de auditoria (médicos e enfermeiras) do hospital após a pré-analise;
calcular o faturamento que esta equipe consegue ajustar nas contas e identificar as glosas relacionadas
aos itens por ela
conferidos. Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, retrospectiva, de
abordagem quantitativa na modalidade de estudo de caso, desenvolvida no Instituto do Coração (InCor)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram estudadas
2.613 contas pré-analisadas pela equipe de auditoria do InCor no período de janeiro a dezembro de
2011. O
faturamento concentrou-se em 04 (62,9%) das 34 operadoras de planos de saúde
credenciadas. Houve predominância da operadora A (27,6%), porém o maior valor médio obtido por
conta referiu-se a operadora D com R$ 19.187,50. Os itens mais incluídos nas contas pelas enfermeiras
foram gases (90,5%); materiais de internação (85%) e serviço de enfermagem (83,2%). Materiais de
Hemodinâmica com média de R$ 1.055,90 (DP± 3.953,45); gases com média de R$ 707, 91 (DP±
843,95) e equipamentos com média de R$ 689, 42 (DP± 1145,20) constituíram os itens de maior
impacto financeiro nesses ajustes. Os itens mais excluídos das contas referiram-se a medicamentos de
internação (41,2%); equipamentos (28%) e serviços de enfermagem (17%). Em relação aos ajustes
negativos os itens que tiveram maior impacto financeiro foram os materiais de Hemodinâmica com
média de R$ 3.860,15 (DP± 15.220,80); medicamentos utilizados na Hemodinâmica com média de R$
1.983,04 (DP± 8.324,42) e gases com média de R$ 1.048,51 (DP± 3.025,53). As enfermeiras incluíram
R$ 1.877.168,64 e excluíram R$ 1.155.351,36 e os médicos incluíram R$ 563.927,46 e excluíram R$
657.190,19. Caso não fosse realizada a pré-análise, haveria a perda de R$ 628.554,55 no faturamento.
Dentre as contas analisadas 91,42% receberam ajustes, sendo 57,59% positivos, com média de R$
1.340,75 (DP±2.502,93) e 33,83% negativos, com média de R$ 1.571,58 (DP± 5.990,51). O total de
glosas dos itens analisados por enfermeiras ou por médicos, bem como em itens examinados por
ambos, correspondeu em média a R$ 380,51 (DP±1.533,05). As glosas referentes aos itens conferidos
por médicos perfizeram um total médio de R$ 311,94 (DP±646,86) e as glosas referentes aos itens
conferidos por enfermeiras de R$ 255,84 (DP± 1.636,76). O excesso de ajustes evidenciou a deficiência
e a falta de uniformidade dos registros da equipe de saúde. Considera-se que esta pesquisa representa
a possibilidade de avanço no conhecimento acerca da auditoria de contas hospitalares à medida que
investigou o processo de pré-análise realizado por enfermeiras e médicos auditores
Palavras-chave: Auditoria, Cardiologia, Documentação, Faturamento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013140459/publico/Gabriela_Favaro_ME.pdf
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Nº de Classificação: 17699
Alessandra Cofani. Juventude e consumo de álcool entre jovens de distintos grupos sociais. 2012 .
p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Campos, Célia Maria Sivalli
Resumo: Este estudo teve como objeto o consumo de álcool por jovens. O objetivo geral foi
compreender as características do consumo de álcool por jovens de diferentes grupos sociais. Para isso
identificou e analisou similaridades e diferenças: nas concepções de juventude e nas características do
consumo de bebidas alcoólicas entre jovens de diferentes grupos sociais. A população do estudo foi
composta por jovens de instituições de ensino e participantes de instituição de assistência social que
acolhe pessoas em situação de rua, assegurando-se que estivessem contemplados jovens dos diferentes
grupos sociais. Os dados foram obtidos por meio de grupos focais, guiados por roteiro e analisados pelo
método da análise temática de conteúdo. Este estudo tomou juventude como categoria social,
compreendida como fase da vida compartilhada pelos jovens, porém desigualmente definida pelas
diferentes inserções sociais e compreende que o consumo de drogas na contemporaneidade passou a
responder à lógica central do capitalismo - a finalidade primordial de produzir lucro - e adquiriu as
características de mercadoria. A análise mostrou, no tocante à concepção de juventude, que as
similaridades encontradas entre os jovens entrevistados foram: a compreensão da juventude como
período transitório e de preparo para a vida adulta; juventude como período de pouca responsabilidade.
Já as principais diferenças encontradas foram: desiguais vivências dessa etapa, desiguais possibilidades
de desenvolvimento de autonomia e de vislumbre de perspectiva de futuro melhor, com vantagem para
os jovens de mais acesso a bens. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, a similaridade entre os
jovens é a valorização do álcool como fonte de prazer e de promoção da sociabilidade. Com relação às
diferenças verificou-se que as idades de início foram mais precoces e as primeiras experiências de
consumo ocorreram em locais desprotegidos, quando considerados os jovens com menos acesso a bens.
Entre os de melhor situação socioeconômica o consumo de álcool é um entre vários outros prazeres que
o jovem desfruta, e os excessos parecem estar mais circunscritos a essa etapa da vida. Os resultados
evidenciaram a necessidade das políticas públicas encaminharem projetos que contemplem a
heterogeneidade social dos jovens e que considerem as condições de reprodução social nas bases de
suas necessidades de saúde.
Palavras-chave: Alcool, Classes sociais, Drogas de Abuso, Jovens, Saúde pública.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11062012153606/publico/Alessandra_Cofani.pdf

Nº de Classificação: 17705
GUEDES, Erika de Souza. Atitudes do pessoal de enfermagem relacionadas ao processo de
enfermagem. 2012 . p. 149. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Cruz, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
Resumo: INTRODUÇÃO: A legislação em enfermagem prevê o uso da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE). As atitudes dos profissionais de enfermagem sobre o processo de enfermagem (PE)
e o poder clínico que percebem ter para realizar mudanças são fatores potencialmente associados ao
processo de implantação e manutenção da SAE. OBJETIVOS: Descrever as atitudes relacionadas ao PE
(disposição sobre o PE e percepção de poder clínico) de auxiliares de enfermagem e enfermeiros;
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analisar associações entre atitudes relacionadas ao processo de enfermagem e variáveis selecionadas.
MÉTODO: Estudo descritivo-exploratório de delineamento transversal, com amostra não probabilística de
973 auxiliares de enfermagem e 632 enfermeiros de 35 hospitais e ambulatórios vinculados à Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo (86,9% do sexo feminino, idade média de 44,12 anos (DP= 9,55),
52,3% trabalhavam em hospitais gerais, cerca de 44 horas semanais, estavam nas instituições há 10
anos em média). Os dados foram coletados por meio de resposta ao instrumento de caracterização
sociodemográfica e aos questionários padronizados Posições sobre o Processo de Enfermagem (PPE)
adaptado para esse estudo e o Power as Knowing Participation in Change Tool- versão brasileira
(PKPCT), que apresentaram boas estimativas de validade e confiabilidade. Testes não paramétricos
foram usados para analisar associação entre as atitudes relacionadas ao PE e as variáveis selecionadas.
RESULTADOS: O escore total médio no PPE foi de 112,37 (DP=22,28) e o escore total médio no PKPCT
foi de 281,12 (DP= 38,72) para os 1605 respondentes. Houve associação entre as duas atitudes
relacionadas ao PE e categoria profissional, a atitude dos enfermeiros sobre o PE foi mais favorável que
a dos auxiliares de enfermagem (p=0,024) e a percepção de poder dos enfermeiros foi mais elevada que
a dos auxiliares de enfermagem (p=0,004). Houve correlação positiva moderada entre os escores do PPE
e do PKPCT para os auxiliares (r=0,480; p=0,000) e para os enfermeiros (r=0,460; p=0,000). Os
auxiliares do sexo feminino tiveram disposição sobre o PE (111,93) mais favorável que os do sexo
masculino (106,11) (p=0,018) e maior percepção de poder (279,75 vs 270,84) (p=0,020); na amostra de
enfermeiros não houve associação entre essas variáveis. Apenas para os auxiliares de enfermagem ter
pós-graduação associou-se significativamente a maiores médias de atitude sobre o PE (119,0, p=0,011).
As enfermeiras que relataram ter cargo de chefia apresentaram escores de percepção de poder mais
elevados (293,52) que as enfermeiras sem cargo de chefia (282,61 p=0,010), mas não houve associação
entre cargo de chefia e atitude sobre o PE. As associações entre os escores do PPE e PKPCT e as
variáveis idade, tempo de formado, atividade principal, satisfação com a carreira, satisfação com o local
de trabalho, conhecimento e contato com a SAE foram de intensidade desprezível no caso das
correlações ou não significantes ao nível de 5%.
Palavras-chave: Atitudes do pessoal de saúde, PKPCT, PPE, Processos de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17707
LAMINO, Daniela de Araujo. Prevalência e fatores associados à fadiga em mulheres com câncer de
mama. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Pimenta, Cibele Andruciolli de Mattos
Resumo: Introdução: Fadiga em mulheres com câncer de mama pode ser frequente, acentuada e levar a
prejuízos na funcionalidade e sofrimento. No entanto, é pouco explorada na população brasileira.
Objetivo: Estimar a prevalência de fadiga e analisar os fatores relacionados ao sintoma em mulheres com
câncer de mama. Método: Estudo transversal com amostra não probabilística constituída por 163
mulheres com câncer de mama em acompanhamento ambulatorial (idade média de 51,7 anos,
escolaridade média de 13,6 anos de estudo e, 23,4% apresentaram tumor em estádio IV). Os dados
foram coletados na cidade de São Paulo, no período de julho de 2006 a abril de 2008, em três serviços
de oncologia, sendo um público e dois privados. A fadiga, variável dependente do estudo, foi avaliada por
meio da Escala de Fadiga de Piper - Revisada (0-10). As variáveis independentes foram idade,
escolaridade, situação marital, trabalho remunerado, renda familiar, estadiamento do câncer, tratamento
atual para o câncer, níveis de hemoglobina, índice de massa corporal, depressão, capacidade funcional,
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presença e intensidade de dor e alteração do sono. Resultados: Fadiga foi definida como aquela com
escore ?4. A prevalência do sintoma foi de 31,9% [IC95%: 24,8 - 39,6] e a intensidade média foi 6,0
(DP=1,3). Na análise univariada,observou-se que cinco, das 18 variáveis independentes testadas, foram
identificadas como fatores de risco para a fadiga em mulheres com câncer de mama: nível de
hemoglobina, capacidade funcional, depressão, dor e prejuízo do sono. No entanto, na análise de
regressão múltipla, apenas dor e depressão foram fatores independentemente associados à fadiga em
mulheres com câncer de mama. As mulheres com dor apresentaram chance 12% maior de apresentar
fadiga em comparação àquelas pacientes sem dor. As mulheres com depressão apresentaram chance
6% maior de ter fadiga em comparação às pacientes sem essa morbidade. Conclusão: A prevalência de
fadiga foi elevada e, visto que se adotou critério rígido para se definir fadiga (aquela com escore ?4),
pode-se assumir que o sintoma era clinicamente relevante. Fadiga associou-se com prejuízo do sono,
dor, depressão e capacidade funcional, mas apenas dor e depressão foram preditores independentes
confirmando a complexidade do sintoma e a existência de um cluster de sintomas. O controle da fadiga é
pouco conhecido, mas depressão e dor são sintomas passíveis de modificação na prática clínica. Assim,
talvez seja possível algum alívio da fadiga por meio do tratamento da dor e da depressão. Esses
resultados podem contribuir no manejo de sintomas prevalentes em pacientes com câncer de mama,
visando minorar o desconforto, melhorar o bem estar e a qualidade de vida dessa população.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Fadiga (Fisiologia) - Prevalência, Neoplasias mamárias, Qualidade
de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012151132/publico/Daniela_Lamino_Original.pdf

Nº de Classificação: 17708
GALVÃO, Elizabeth Correia Ferreira. Aplicativo multimídia em plataforma móvel para o ensino da
mensuração da Pressão Venosa Central. 2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Püschel, Vilanice Alves de Araújo
Resumo: Para favorecer a formação de consciência crítica, de atitudes e do desenvolvimento de
competências; dar significado ao conteúdo abordado; integrar conceitos teóricos a realidades práticas; e
relacionar e contextualizar experiências, o processo de ensino-aprendizagem deve contar com novas
estratégias que permitam diferentes modos de aquisição de conhecimentos. Considerando-se as
dificuldades dos estudantes com relação ao procedimento da mensuração da Pressão Venosa Central
(PVC), que apesar de rotineiro é complexo, a utilização de aplicativos multimídia dinâmicos e interativos
em plataforma móvel, podem se mostrar uma alternativa para aprimorar o processo de aprendizagem.
Este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar um aplicativo para o ensino do procedimento
"Mensuração Manual da Pressão Venosa Central" que pode ser utilizado em dispositivos móveis. A
trajetória se consolidou a partir da análise e síntese dos referenciais teórico (uso da tecnologia da
informação e comunicação no ensino), pedagógico (bases construtivistas e aprendizagem significativa) e
metodológico (design instrucional contextualizado em consonância com os pressupostos pedagógicos).
Foram definidos os conteúdos do aplicativo e a adequada fluência de navegação e operação,
necessários para prover subsídios teóricos, de modo que o estudante de Enfermagem possa realizar o
procedimento de mensuração da PVC durante as atividades práticas. A multimídia foi o método escolhido
por favorecer um ambiente motivador e dinâmico, pois integra imagens e textos num aplicativo disponível
para celulares, constituindo-se um meio móvel e autônomo de aprendizagem. A pesquisa, ao descrever
as etapas do planejamento, desenvolvimento e avaliação do aplicativo multimídia "Pressão Venosa
Central", permitiu demonstrar a viabilidade do desenvolvimento desta ferramenta pedagógica. Os
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resultados da pesquisa abrem perspectivas para acreditar que, na educação em Enfermagem, a
tecnologia disponível pode descortinar novos modos de aprender significativamente, além de oferecer
subsídios para o desenvolvimento de outros recursos informatizados voltados à educação de
Enfermagem.
Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem - Educação, Ensino, Informática em enfermagem, Pressão
Venosa Central, Tecnologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-10022012110838/publico/tese_Elizabeth.pdf

Nº de Classificação: 17710
SANTOS, Patricia Tavares dos. Avaliação da satisfação, aprendizagem e impacto do Curso
Introdutório à estratégia saúde da família: um aporte metodológico. 2012 . p. 209. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Mira, Vera Lúcia
Resumo: O Sistema Único de Saúde, para consolidar-se, necessita de profissionais alinhados com seus
princípios doutrinários. Para tanto, além de mudanças na formação profissional, são necessárias ações
de Educação Permanente em Saúde para ajustar as competências dos profissionais às necessidades do
sistema. Considerando a importância de tais ações e os investimentos necessários para sua execução, é
essencial avaliar seus resultados. Na área da saúde, no Brasil e internacionalmente, os estudos sobre
esta temática têm mostrado que as avaliações de reação e aprendizagem são as mais amplamente
utilizadas, sendo poucos os que avançam no sentido de avaliar o impacto dessas ações e de estabelecer
relações entre os níveis de avaliação. Diante disso, o presente estudo propôs-se a analisar um
treinamento de bastante relevância para a atenção primária: o Curso Introdutório à Estratégia Saúde da
Família. Os objetivos específicos compreenderam - a análise dos planos instrucionais, a avaliação da
satisfação de treinandos e instrutores, a avaliação da aprendizagem, a auto-avaliação de impacto e a
verificação de existência de relações entre as variáveis das avaliações. Com delineamento correlacional,
foram analisadas 291 avaliações, abrangendo as avaliações de satisfação, aprendizagem e impacto,
além de três planos instrucionais de uma instituição filantrópica, atuante na Atenção Primária, na cidade
de São Paulo. Responderam às avaliações: seis instrutores, 66 treinandos participantes dos Cursos dos
meses de agosto e setembro de 2011 (turma A) e 52 participantes entre os anos de 2005 e início de 2011
(turma B). A análise dos planos instrucionais evidenciou que os objetivos do curso não correspondem ao
recomendado pelo Ministério da Saúde, dentre outros, por não estarem descritos nas competências
esperadas. Tanto instrutores como treinandos apresentaram bons escores de satisfação com relação ao
curso, 77,6% e 74,4%, respectivamente. Houve diferença estatisticamente significativa na aprendizagem
quando comparadas as avaliações nos momentos pré e pós treinamento (p=0,29), embora as notas
médias tenham sido baixas nos dois momentos, sendo a pré 4,9 e a pós 5,5. Os profissionais com
graduação apresentaram melhores desempenhos nos dois momentos de avaliação (p=0,02) em relação
àqueles de nível médio e profissionalizante. Quanto ao impacto, os escores das duas turmas foram 38,1
(A) e 39 (B), não havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,52). Foi identificada a associação
entre satisfação e impacto (p=0,023). Os instrumentos de avaliação de satisfação e de impacto
apresentaram confiabilidade constatada pelo Alpha de Cronbach 0,9 e 0,78, respectivamente. Dentre as
principais conclusões, aponto: o aumento do conhecimento dos participantes após o Curso, com o qual
se apresentaram satisfeitos e cujos conhecimentos estão sendo utilizados na prática profissional. Estes
resultados contribuem com importantes informações para retroalimentar o planejamento e
desenvolvimento do Curso Introdutório, bem como para a construção de uma metodologia de avaliação
de ações educativas voltadas aos profissionais da área da saúde. Recomendo, por fim, a implementação
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de investigações científicas, nas dimensões teóricas e metodológicas da avaliação de programas de
treinamento.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Educação em saúde, Educação Permanente, Saúde
pública, Treinamento de pessoal.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16022012185757/publico/Patricia_Tavares.pdf

Nº de Classificação: 17713
SILVA, Marcelo Henrique da. Experiências e expectativas de enfermeiras em relação ao cuidado à
mulher com úlcera venosa crônica. 2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Jesus, Maria Cristina Pinto de
Resumo: O cuidado com feridas crônicas faz parte do cotidiano do enfermeiro, o que torna relevante o
conhecimento de sua experiência e expectativas em relação ao tratamento de pessoas com úlcera
venosa crônica (UVC). Este estudo, com abordagem da Fenomenologia Social de Alfred Schutz, teve
como objetivo compreender a experiência e as expectativas do enfermeiro em relação ao cuidado à
mulher com úlcera venosa crônica na Atenção Primária à Saúde. Foi realizado com sete enfermeiras
que atuam em Unidades de Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais. A obtenção dos
depoimentos ocorreu em janeiro de 2012, e foi utilizada a entrevista fenomenológica, com as seguintes
questões norteadoras: como é para você cuidar de mulheres com UVC? Fale-me das suas expectativas
quando cuida de uma mulher com UVC. A análise compreensiva permitiu tipificar a enfermeira como
aquela profissional que identifica as dificuldades da mulher para realizar seu autocuidado, considerando
as questões inerentes a seu cotidiano, a baixa autoestima e a falta de suporte da família para o
prosseguimento do tratamento. Ela percebe limitações na terapêutica, que é prejudicada por valores e
crenças relacionadas à ferida, desmotivação da mulher e a própria frustração, principalmente em face
da recidiva da lesão. Refere-se também à falta de insumos e tecnologia, de trabalho interdisciplinar e
capacitação da equipe de enfermagem como fatores
limitantes para o tratamento. Tem como
expectativa a adesão da mulher ao tratamento da UVC e realça a necessidade do cuidado contínuo, as
orientações para o autocuidado e a padronização de condutas no tratamento de feridas para evitar as
recidivas da lesão, propiciando-se à mulher obter maior qualidade de vida. Evidenciou-se que os limites
e as possibilidades que permeiam o cuidado se relacionam a diversos sujeitos, instituições e políticas
de saúde nele envolvidos. Espera-se que esta pesquisa possibilite
reflexões e ações no âmbito
assistencial, do ensino e da pesquisa no que tange ao cuidado à mulher com UVC. Estas devem
fundamentar a aplicação do conhecimento deste estudo nos referidos âmbitos, valorizando os diversos
aspectos objetivos e subjetivos entremeados no cuidado a essa mulher.
Palavras-chave: Doenças vasculares, Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Úlcera varicosa.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012113848/publico/Marcelo_Henrique_Silva.pdf

Nº de Classificação: 17715
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GRAZIANO, Ana Paula. Violência Sexual Infantil: estudo das ocorrências registradas na Rede de
Proteção de Curitiba e as formas de enfrentamento na Atenção Básica. 2012 . p. 103. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Egry, Emiko Yoshikawa
Resumo: Este estudo objetivou compreender as características da violência sexual contra a criança e
suas formas de enfrentamento na atenção básica. O cenário de estudo foi a Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a Violência, situada no município de Curitiba-PR.
Os dados da fonte primária foram
coletados por meio de entrevistas com 7 profissionais que
compunham a coordenação municipal e regional da Rede; e a fonte secundária foi constituída pela
base de dados da Rede do ano de 2009. Foi utilizado o software Epi Info – versão 6.04d para análise da
fonte secundária e da estatística descritiva para apresentação dos resultados. As entrevistas foram
gravadas e transcritas na
íntegra, e analisadas segundo a metodologia de análise conteúdo, da
hermenêutica dialética como método para interpretação dos discursos, e também das categorias de
geração e de gênero. Os resultados revelaram que a violência ocorre no ambiente doméstico em 69,3%
dos casos e ganha visibilidade principalmente através da notificação feita por Hospitais e Unidades
Básicas de Saúde (50%). O sexo feminino foi acometido por 69,5% da violência, e o masculino por
30,5%. Em 94,2% dos casos, o agressor da violência sexual contra crianças é do sexo masculino.
Concluiu-se que a violência sexual contra a criança, em sua maioria meninas, é perpetrada no ambiente
doméstico em que há uma subalternidade de gênero e geração. Os resultados revelaram também que
os profissionais da Rede
têm clareza do fluxo de encaminhamento em situações de violência. O
monitoramento das notificações é feito principalmente pela coordenação local, mas há uma intervenção
da coordenação regional nos casos sem evolução a contento. Apesar da Rede Local ter autonomia para
contatar outros serviços da Rede, a articulação é uma responsabilidade das coordenações regional e
municipal. A rotatividade de profissionais e a alta vulnerabilidade das famílias foram apontadas como
dificuldades no enfrentamento da violência sexual. Concluiu-se que ter um fluxo e serviços organizados
para atender crianças em situação de violência sexual,
bem como uma articulação entre os
equipamentos, um monitoramento periódico,
capacitações permanentes e registro adequado das
notificações são essenciais para um trabalho bem sucedido como o da Rede de Proteção. A violência
não ocorre exclusivamente nas classes mais vulneráveis, mas sim é visibilizada pela notificação
compulsória. Dessa forma, faz-se necessária uma política nacional que
visibilize o fenômeno da
violência para o conjunto da sociedade, problematize a desigualdade geradora de violência entre os
diferentes grupos sociais, e, por fim,
capacite os profissionais que atendem as famílias. Por fim,
concluiu-se que a Rede de Proteção, apesar de mostrar contradições, tem grande potencial instrumental
de enfrentamento da violência.
Palavras-chave: Defesa da criança e do adolescente, Maus-tratos sexuais infantís, Relações pais-filho,
Violência contra a mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012111859/publico/Ana_Paula_Graziano.pdf
Nº de Classificação: 17716
ROSETTI, Késia Alves Gomes. Avaliação do indicador manutenção do cateter temporário duplo
lúmen para hemodiálise em um hospital universitário. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Tronchin, Daisy M. Rizatto
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório, descritivo, observacional, cujo objetivo foi
avaliar a conformidade da prática assistencial de manutenção do cateter temporário duplo lúmen para
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hemodiálise, por meio
do emprego do indicador de processo, na unidade de hemodiálise em um
hospital universitário do Município de São Paulo. A casuística compôs-se de 155 oportunidades de
análise da prática selecionada. A coleta de dados ocorreu no período de março a novembro de 2011,
por meio de observação
estruturada, direta e pela utilização de dois formulários. Os dados foram
analisados em função da estatística descritiva. Na caracterização dos usuários, constatou-se que a
maioria (75,6%) pertencia ao sexo masculino, com média de idade de 55 anos (dp± 16,5); 52,6%
apresentavam como diagnóstico de admissão a Hipertensão Arterial Sistêmica, seguida de Doença
Renal Crônica Agudizada (39,5%) e Diabetes Mellitus (36,8%). No que diz respeito ao índice geral de
conformidade do indicador, este correspondeu a 65,8%. Em relação aos 13 componentes específicos do
indicador, 9 (69,2%) apresentaram 100% de conformidade. Os piores percentuais de conformidade
(83,9%) foram atribuídos à prática de higiene das mãos pelos profissionais da saúde e ao uso de
máscara pelo paciente na desconexão da Hd, seguidos do uso de máscara pelo paciente na conexão
(92,3%), e uso de máscara pelo profissional na conexão (99,4%). Os achados desta investigação
possibilitaram constatar a relevância das avaliações processuais na manutenção do cateter temporário
duplo lúmen para Hd
(CTDL), e inferir que há necessidade de implementar estratégias e metas
assistenciais e gerenciais, visando a diminuir os índices de não conformidade, garantindo a melhoria
contínua da qualidade e a segurança dos usuários portadores de CTDL.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Diálise renal, Enfermagem, Indicadores de qualidade
em assistência à saúde, Qualidade da assistência à saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08102012150334/publico/ME_Kesia_Roseti.pdf

Nº de Classificação: 17720
ALVARENGA, Marina Barreto. Uso do laser infravermelho em episiotomia: ensaio clínico aleatorizado.
2012 . p. 128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Oliveira, Sonia M. Junqueira V. de
Resumo: .Introdução: A episiotomia é uma ampliação cirúrgica do períneo amplamente utilizada na
assistência ao parto, embora seu emprego rotineiro não seja justificado pelas evidências científicas.
Está associada à dor e ao desconforto no período pós- parto. O Laser em Baixa Intensidade (LBI) vem
se destacando na literatura como uma tecnologia promissora em relação ao tratamento de feridas.
Apresenta efeitos de redução da dor, inflamação e estímulo à cicatrização. Objetivo: Avaliar os efeitos
do laser em baixa intensidade na cicatrização da região perineal, na frequência e magnitude da dor
perineal, após a episiotomia médio-lateral direita. Método: Ensaio clínico aleatorizado, paralelo e triplo
cego, com uma amostra de 54 puérperas, divididas em grupo experimental (recebeu irradiação de laser)
e controle (recebeu simulação de irradiação). As puérperas foram incluídas no estudo entre 6 e 10
horas após o parto no Alojamento Conjunto do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Os
critérios de inclusão foram: idade =18 anos, idade gestacional =37 e <42 semanas; sem parto vaginal
anterior; parto espontâneo de feto único, vivo e em apresentação cefálica, com episiotomia médio-lateral
direita; ausência de processo infeccioso, hemorroidas, hematomas ou varizes na região vulvoperineal;
não ter realizado preparo da região perineal na gravidez; não ter feito uso de drogas fotossensibilizantes
e sem intercorrências clínicas ou obstétricas.
Foram excluídas do estudo mulheres que utilizaram
qualquer produto diferente de água e sabão na região vulvoperineal. A intervenção com o laser consistiu
em três irradiações (primeira: de 6 a 10 horas após o parto, segunda: 20 a 24 horas e terceira: 40 a 48
horas após a primeira aplicação), com laser diodo infravermelho, meio ativo semicondutor GalliumAluminum-Arsenide (GaAIAs), tamanho do spot de 0,04 cm2 , densidade de energia de 5J/cm2 ,
potência de 20 mW, duração da irradiação de 10 segundos por ponto. Em cada sessão, a episiotomia foi
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irradiada em nove pontos
diferentes, com 0,2J por ponto e energia total de 1,8J por sessão. Na
simulação da irradiação, a ponteira que emite o laser vermelho foi modificada pelo próprio fabricante,
que substituiu o laser por uma luz guia. Em ambos os grupos, a cicatrização perineal foi avaliada em
quatro momentos: antes das três irradiações e 7 a 10 dias após a alta hospitalar, por meio da escala
Redness Edema Echymosis Discharge Aproximation (REEDA). A avaliação da dor perineal foi feita em
sete
ocasiões: antes e após as três irradiações e 7 a 10 dias, após a alta hospitalar pelo
questionamento de presença ou ausência de dor e pela escala numérica de 0 a 10. A coleta de dados
foi realizada entre junho e outubro de 2011. Resultados: Foram randomizadas 54 mulheres (29 no grupo
experimental e 25 no grupo controle). Houve perda de seguimento de 11 mulheres na última avaliação
(7 a 10 dias). Os grupos foram semelhantes quanto às variáveis: idade materna em anos completos;
Índice de Massa Corporal; idade gestacional; peso do recém-nascido em gramas; Apgar de 1º, 5º e 10º
minutos; perímetro cefálico em centímetros; extensão
da episiotomia em centímetros; número de
gestações, partos e abortos; cor; escolaridade; profissão; estado marital; presença de acompanhante;
número de doses analgésicas e intervalo entre a ingestão do analgésico e a avaliação..A anestesia
raquidiana foi usada com maior frequência no grupo controle (p=0,043). Quanto à cicatrização, os
grupos não diferiram na escala REEDA em nenhuma das avaliações. Quanto às médias de dor perineal,
os grupos diferiram nas seguintes ocasiões: o experimental apresentou maiores médias de dor na
avaliação antes (grupo experimental 4,5; grupo controle 2,0; p=0,002), após a primeira irradiação (grupo
experimental 4,1; grupo controle 2,0; p=0,008), e após a terceira irradiação (grupo experimental 1,5;
grupo controle 0,6; p=0,019). Quanto à presença de dor, não houve
diferença estatisticamente
significante entre os grupos nos distintos momentos de
avaliação. Não houve diferenças
estatisticamente significantes entre os dois grupos
entre a redução média de dor antes e após a
irradiação laser, tanto em porcentagem quanto em relação a uma melhora <30% e =30%, nos três
momentos em que a intervenção foi realizada. O procedimento foi considerado muito bom por 44,4%
das mulheres, bom por 53,4% delas e ruim por 2,2% delas; 95,6% delas referiram o fariam novamente.
Conclusão: O uso de LBI não teve efeito na cicatrização ou na frequência e na magnitude da dor
perineal em mulheres com episiotomia, após o parto vaginal espontâneo.
Palavras-chave: Ensaio clínico, Episiotomia, Parto, Períneo, Terapia a laser.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-17072012090122/publico/Marina_Barreto_Alvarenga_corrigido.pdf

Nº de Classificação: 17722
ARAÚJO, Mara Nogueira. Conflitos Éticos de Enfermeiros no processo de doação de órgãos e
tecidos para transplante. 2012 . p. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Massarollo, Maria Cristina Komatsu Braga
Resumo: Esta pesquisa teve por objetivos conhecer a percepção de enfermeiros sobre conflitos éticos
no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante, como são tomadas as decisões e o que é
levado em consideração para a tomada de decisão frente a conflitos éticos. Foi realizado um estudo
exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa, sendo utilizada a análise de conteúdo proposta por
Bardin. Foram realizadas onze entrevistas com enfermeiros que prestaram assistência a potenciais
doadores na prática profissional, há pelo menos um ano, lotados nas seguintes unidades: UTI adulto e
pediátrica, Pronto socorro, Centro cirúrgico, Unidades de internação e na Comissão Intra Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.
Após a análise emergiram cinco categorias: 1.
Dificuldade em aceitar a morte encefálica; 2. Não aceitação da equipe multiprofissional de desconectar o
ventilador mecânico do paciente em morte encefálica não doador de órgãos; 3. Dificuldades da equipe
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multiprofissional durante o processo de doação de
órgãos; 4. Situações que podem interferir no
processo de doação de órgãos e 5. Tomada de decisão frente a conflitos éticos no processo de doação
de órgãos. Os resultados mostraram que os enfermeiros identificam conflitos éticos no processo de
doação de órgãos, gerados por diversos fatores como: a dificuldade em aceitar a morte encefálica como
morte do individuo, a resistência em aceitar a suspensão do suporte terapêutico no paciente em morte
encefálica, a falta de conhecimento e comprometimento durante o processo de doação, o descaso e
assistência inadequada ao potencial doador de órgãos, a
dificuldade com a alocação de recursos
humanos e materiais incluindo a
liberação de leitos de UTI para o potencial doador; as crenças
religiosas e as falhas de comunicação. Além disso, para tomar decisão frente aos conflitos éticos, eles
levam em conta o princípio da beneficência, o dever legal e, principalmente, o diálogo com os colegas.
Assim, ficou evidenciado que o processo de doação de órgãos está permeado por conflitos éticos,
demonstrando uma necessidade de reflexão e discussão sobre o tema, incluindo as situações geradoras
e as tomadas de decisão frente aos conflitos éticos.
Palavras-chave: conflitos éticos, Doação de órgãos, Enfermagem, tomada de decisão.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012145102/publico/ME_Mara_Nogueira.pdf

Nº de Classificação: 17724
RATIER, Ana Paula Pelegrini. Qualidade de vida de trabalhadores de Enfermagem com distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Felli, Vanda Elisa Andres
Resumo: Esse estudo teve como objetivo apreender a qualidade de vida (QV) de trabalhadores de
enfermagem acometidos por Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e construir
possíveis estratégias para a melhoria da mesma. Investigamos a QV em trabalhadores de Enfermagem
com DORT em membros superiores de um Hospital Universitário. O estudo, de caráter exploratóriodescritivo e abordagem qualitativa, foi
desenvolvido tendo como população os trabalhadores de
enfermagem de um hospital público universitário, constituindo 11 mulheres e dois homens, portadores
de DORT em membros superiores, representantes de todas as categorias de enfermagem e de diversas
unidades assistenciais. A coleta de dados foi realizada através de entrevista individual e grupo focal.
Após aprovação do projeto em Comitê de Ética, a coleta de dados foi iniciada através das entrevistas
com os sujeitos eleitos. Foram realizadas, também, cinco sessões de grupo focal,
no período de
novembro a dezembro de 2011. Os resultados de caracterização mostram que a média de tempo de
trabalho nesta instituição é de 19 anos, denotando extensa exposição a
cargas fisiológicas; sete
trabalhadores realizam, concomitantemente ao trabalho remunerado, afazeres domésticos integralmente
e cinco deles parcialmente; as atividades de lazer são apenas ocasionais; a maioria dos sintomas
refere-se a quadros dolorosos em ombros, o que acaba prejudicando também a realização de atividades
básicas e cotidianas. Após o tratamento dos dados de caracterização, as falas foram submetidas à
análise de conteúdo e
permitiram apreender quatro categorias: existindo com dor, QV é não ter
limitações, meu trabalho influenciando na minha QV e cuidando e sendo cuidado. Na primeira categoria,
os relatos revelam a influência da dor na constituição do sujeito, em suas expectativas e sua relação
com o quadro emocional. Com relação à qualidade de vida, evidenciamos que esta
encontra-se
prejudicada pela co-existência de dois aspectos, mencionados na segunda e terceira categorias: dor e
consequentes limitações e inadequações na organização e processo de trabalho, sendo mencionados
alguns fatores desfavoráveis do cotidiano laboral: excesso de tempo no local de trabalho, inadequação
de equipamentos e organização e processos de trabalho inapropriados. Dessa forma, as falas dialogam
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com as definições de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, sendo
essas indissociáveis do conceito de QV para esses trabalhadores, já que as percepções do valor
atribuído à vida estão sob influência da dor e que inadequações no processo de trabalho alteram
significativamente
a QV. Na última categoria, verificou-se satisfação com o processo grupal, com
crescente conscientização e mudanças no cuidado a si. Em especial, foram despertadas ações cruciais
para controle de quadros crônicos de DORT: a atenção a si e às combinações de fatores pessoais,
físicos, sociais e emocionais. Também foram observados o meio, com seus riscos e
benefícios e
simples estratégias de saúde, apreendidas e construídas coletivamente.
Construiu-se, junto aos
trabalhadores, um programa educativo onde foram oferecidas novas perspectivas para amenização de
sintomas, bem como modificações comportamentais
relacionadas a componentes posturais e
ambientais, indo ao encontro de um dos princípios de Promoção da Saúde e abordando um dos pilares
da QV para esse grupo. Conclui-se que a QV desses trabalhadores está intimamente relacionada à dor
e ao trabalho. Compreendeu-se que há a necessidade de combinação de estratégias mutissetoriais,
com responsabilização dos próprios indivíduos e existência de ações coletivas do sistema de saúde e
da comunidade
Palavras-chave: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, Enfermagem, Qualidade de
vida, Saúde do trabalhador.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012151611/publico/ME_ANA_RATIER.pdf

Nº de Classificação: 17725
MARQUES, Elaine Cristina Mendes. O sentido da avaliação para o enfermeiro professor: Uma
análise compreensiva da ação social. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Fernandes, Maria de Fátima Prado
Resumo: O trabalho do professor no processo de avaliação tem mostrado o quanto essa atividade é
motivadora e ao mesmo tempo desafiante. As escolas apresentam diferentes modos de olhar para as
práticas da avaliação, que se encontram
agregadas a sua cultura, aos planos de ensino e as
experiências de cada professor, e ao mesmo tempo de todos nelas envolvidos. Este estudo buscou
conhecer e compreender o sentido da avaliação para o enfermeiro professor de curso técnico de nível
médio em Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como referencial teórico e
metodológico a abordagem da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Para desenvolver este estudo
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com doze enfermeiros professores que vivenciaram a
avaliação em curso técnico de nível médio em Enfermagem. A análise dos discursos conduziu à
construção de categorias concretas que expressam os motivos porque e os motivos para da ação social.
As categorias foram: relação entre ensino, professor e aluno; relação teoria e prática; modos de avaliar
e subjetividade no processo de avaliação; profissionalização, qualificando o olhar da avaliação e o
compromisso
com a autoavaliação. Esta análise possibilitou identificar o tipo vivido “enfermeiro
professor que vivencia em seu cotidiano escolar a avaliação do aluno no contexto da formação do
técnico de enfermagem”, constituído por sentir-se preocupado com a forma de como a escola vem
avaliando o aluno; socializar com os seus pares as angústias acerca da avaliação e trocar experiências
positivas; buscar espaços de diálogos com liberdade de expressão e maior acolhimento em seu trabalho
escolar e avaliar o próprio trabalho representado por meio de suas vivências no mundo vivido da
avaliação. Este estudo desvelou que há um forte chamado para que a avaliação seja positiva para aluno
e professor; e ainda enquanto professor faz-se necessário refletir sobre avaliação como processo e não
somente como resultado. Os
professores enfocaram que ter consciência da importância de uma
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avaliação formativa, integrada com base nos pressupostos metodológicos dialéticos dá sentido
desenvolvimento de suas práticas educativas.

ao

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Educação, Enfermagem, Ensino, Pesquisa qualitativa.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012153315/publico/ME_Elaine_Marques.pdf

Nº de Classificação: 17726
TEIXEIRA, Renata Valeria Longo. O retorno financeiro das atividades realizadas pela enfermagem
em uma unidade de terapia intensiva. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências)
- Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Castilho , Valéria
Resumo: O enfermeiro tem sido cada vez mais requisitado para envolver-se nas decisões financeiras
nas organizações de saúde. Sua participação no gerenciamento dos custos associado à assistência de
enfermagem é importante para conhecer o quanto a enfermagem contribui para o faturamento de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ao faturamento de um hospital e evidenciar, financeiramente, a
relevância do trabalho desse profissional. No entanto, a literatura brasileira carece de estudos nesse
aspecto. O objetivo deste estudo foi levantar o valor do faturamento gerado pelos procedimentos de
enfermagem, mediante as prescrições médica e de
enfermagem, identificar as atividades de
enfermagem que são realizadas, mas não recebem pagamento pelas operadoras de saúde e estimar a
perda monetária do hospital pela não taxação das atividades de enfermagem, em uma. Tratou-se de
um estudo de caso exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido na
UTI Cardiológica de um hospital geral filantrópico, com 319 leitos, na cidade de São Paulo. A amostra
total calculada para 3 meses foi de 168 pacientes. O faturamento médio gerado pelas prescrições de
enfermagem e médica foi de R$ 773,98, e R$ 333,06 corresponderam à prescrição de enfermagem e
R$ 440,92, à
prescrição médica. Em relação ao valor gerado pela prescrição de
enfermagem
(R$333,06), R$ 261,67 corresponderam ao pagamento de
materiais de consumo e R$ 71,39, ao
pagamento de taxas. Em relação ao valor gerado pela prescrição médica (R$ 440,92), R$ 322,51
corresponderam ao pagamento de materiais de consumo e R$ 118,41, ao pagamento de taxas. Os
procedimentos da prescrição de enfermagem que mais contribuíram para o faturamento foram a troca
de filtro bacteriano (R$ 10.342,80), a realização de punção venosa (R$ 8.062,99), o curativo de ferida
operatória (R$ 5.315,26) e o curativo de traqueostomia (R$ 4.762,42). Os procedimentos provenientes
da prescrição médica que mais geraram
faturamento foram a realização de glicemia capilar (R$
21.602,06),
passagem de pressão arterial invasiva (R$ 14.220,56) e a passagem de
sonda
gástrica/enteral (R$ 20.239,00). A perda média estimada foi de R$ 480,65 por paciente da amostra. A
estimativa média de perda para a amostra estudada foi de R$ 81.263,65. A projeção de perda média de
faturamento, para o período dos 3 meses do estudo, para a amostra selecionada, foi de R$ 153.391,15.
A extrapolação da estimativa de perda média para o período de um ano, para a amostra selecionada, foi
de R$
613.564,60. Do faturamento total da amostra selecionada, as atividades de
enfermagem
contribuíram com 1,7% do faturamento, e 0,65%
corresponderam aos procedimentos executados
mediante a prescrição de enfermagem e 1,05%, aos procedimentos provenientes da prescrição médica
Palavras-chave: Auditoria em enfermagem, Custo e análise de custo, Custos hospitalares, Faturamento,
Serviços de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012160114/publico/Renata_Valeria_DISSERTACAO_CORRIGIDA.pdf
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Nº de Classificação: 17727
CRUZ, Carla Weidle Marques. Construção de instrumento de medida do tempo de trabalho da
enfermagem em centro de diagnóstico por imagem. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Gaidzinski, Raquel Rapone
Resumo: O objetivo deste estudo foi construir um instrumento para medir o tempo despendido pela
equipe de enfermagem em intervenções realizadas nos setores de
Tomografia Computadorizada,
Ressonância Nuclear Magnética, Ultrassonografia, Mamografia e Radiologia Convencional em Centros
de Diagnóstico por Imagem. Trata-se de estudo de abordagem quantitativa, observacional, transversal e
descritivo, realizado em um CDI de um Hospital privado, localizado na cidade de São Paulo. Os dados
foram coletados, de outubro a novembro de 2011, e organizados seguindo as etapas: (1) identificação
das atividades de enfermagem nos cinco setores por meio de levantamento em revisão bibliográfica e
observação em campo; (2) mapeamento das atividades identificadas em intervenções de enfermagem,
conforme a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC); (3) validação das intervenções de
enfermagem em uma oficina de trabalho por meio da
validação de conteúdo; (4) teste piloto do
instrumento de medida da distribuição do tempo dos profissionais de enfermagem em CDI por meio da
técnica de amostragem do trabalho, em intervalos de 10 minutos. Participaram da observação em
campo e do teste piloto 17 profissionais de enfermagem. Foram relacionadas, por meio de revisão
bibliográfica e observação direta, 126 atividades de enfermagem. Após o mapeamento cruzado, 54
intervenções de enfermagem corresponderam a 126 atividades. Como resultado da oficina de trabalho,
os sete juízes participantes reduziram o número de intervenções para 32 e de atividades para 92. A
intervenção Reunião Administrativa foi criada, pois não há intervenção na NIC que corresponda à
atividade “Participar de reuniões”. As 92 atividades de enfermagem do instrumento corresponderam a
32 intervenções, 15 classes e sete domínios da NIC. As principais intervenções observadas nos cinco
setores foram, em ordem de frequência: Assistência em Exames, Documentação, Gerenciamento de
Caso, Acompanhamento por telefone, Cuidados na admissão e Troca de informações sobre cuidados
de saúde. O instrumento mostrou-se adequado à realidade assistencial da equipe de enfermagem no
CDI estudado. Com esta pesquisa, foi possível propor um instrumento de intervenções, fundamentado
na NIC, para se obter a distribuição do tempo despendido pela equipe de enfermagem em cada
intervenção nos setores de Tomografia, Ressonância Magnética,
Ultrassonografia, Mamografia e
Radiologia Convencional.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Equipe de enfermagem, serviço hospitalar de radiologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-21082012155557/publico/ME_Carla_Weidel_Marques.pdf

Nº de Classificação: 17729
PANAINO, Edina Ferreira. Representações cotidianas sobre o início do uso de cigarro em
diferentes grupos sociais. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Soares, Cássia Baldini
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar os contextos de início do consumo do cigarro em
diferentes grupos sociais, a partir das representações cotidianas em torno do ato de fumar. Partiu-se
dos referenciais teóricos do campo da Saúde Coletiva, que compreende a droga como mercadoria,
cujo consumo relaciona-se aos diferentes desgastes inerentes às formas de reprodução social dos
grupos sociais. Para apreender o objeto, cinco grupos sociais foram identificados no município de
Santo André: população em situação de rua, trabalhadores do programa Geração de Trabalho de
Interesse Social, estudantes de cursos profissionalizantes oferecidos pela prefeitura de Santo André e
dos cursos de Educação para Jovens e
Adultos, alunos de curso universitário que apresentam
condições estáveis de reprodução social, apresentando situação de trabalho e vida confortáveis e
alunos de curso superior com maior estabilidade
no trabalho e na vida. Foram utilizados dois
instrumentos, um questionário com questões fechadas sobre as condições de reprodução social de
cada grupo, e um roteiro de grupo focal mediado por questões abertas, para promover a discussão
sobre os contextos
de início de uso. Seguindo-se as diretrizes de análise das
representações
cotidianas, a análise dos dados permitiu contextualizar como cada grupo representa o início do consumo
do
cigarro, além disso, também foram analisadas as representações
comuns aos grupos. Os
resultados mostram a existência de representações cotidianas comuns a todos os grupos, mas com
nuances particulares, de acordo com o meio social em que os grupos
estão inseridos. Algumas
representações são preponderantes ou particulares de alguns grupos. A investigação mostra que muitos
são
os contextos de início de consumo do cigarro, e que compreendê-los
pode facilitar o
desenvolvimento de ações educativas direcionadas aos diferentes grupos sociais. A posição dos grupos
na divisão social do trabalho pode limitar as possibilidades de apreensão das implicações do consumo
do cigarro e as possibilidades concretas de promover mudanças.
Palavras-chave: Classe social, Juventude, Saúde pública, Tabaco.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11072012231753/publico/PANAINO.pdf

Nº de Classificação: 17730
ALMEIDA, Rita Tereza de. Comunicação do idoso e equipe de saúde da família no município de
Porto Feliz - SP: acesso à integralidade?. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: Este estudo, teve como objetivo, verificar as formas de comunicação utilizadas nas Unidades
Básicas de Saúde para o atendimento aos idosos e suas consequências no controle da saúde. Buscouse através da pesquisa qualitativa, apreender como ocorria a comunicação, entre esta população e os
profissionais de saúde em quatro Unidades Básicas de Saúde do município de Porto Feliz-SP, que
atuam com equipes da Estratégia Saúde da Família. Foram realizadas 20 entrevistas com idosos de
ambos os sexos, sendo 14 idosos, do sexo feminino e com idade entre 60 a 69 anos, 11 idosos. Chama
a atenção que os idosos participantes da pesquisa na faixa etária entre 70 à 79 anos de idade, tenham
um número maior de homens: 5 homens e 3 mulheres. Na faixa etária de 80 à 89 anos apenas uma
mulher e nenhum homem. Os idosos entrevistados apresentaram baixo grau de escolaridade. Quanto
às formas de comunicação utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, pudemos apreender através das
observações e dos
discursos dos idosos, duas categorias centrais de análise classificados em:
comunicação
assertiva e comunicação bloqueada, das quais emergiram duas unidades temáticas:
elemento verbal e elemento não verbal. Na unidade temática, elemento verbal da
comunicação
assertiva, emergiram as seguintes unidades de registro: tonalidade da voz, reciprocidade de intenção e
tecnologia. Na unidade temática, elemento não verbal, emergiram as seguintes unidades de registro:
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gestual, escuta e olhar. Quanto à comunicação bloqueada, foi desvelado na unidade temática elemento
verbal, as seguintes unidades de registro: barreira psicossocial e rotinas de agendamento; na unidade
temática elemento não verbal, as seguintes unidades de registro: barreira física, ausência da escuta e
gestual. Neste estudo, a subjetividade que envolve o processo de comunicação, a cultura local e os
fatores psicossociais revelaram aspectos positivos e negativos, sentimentos de satisfação e insatisfação
vivenciados pelos idosos. Estes aspectos apreendidos nas formas de comunicação utilizadas pelas
Unidades Básicas de Saúde do município de Porto Feliz-SP, mostraram não trazer consequências
totalmente
prejudiciais ao controle da saúde dos idosos, porém os aspectos negativos devem ser
evitados, objetivando maior facilidade e agilidade no atendimento ao idoso. A conscientização da equipe
de saúde sobre a importância da comunicação em saúde,
através do aprimoramento constante,
fortalece e permite a criação de tecnologia inovadora para o atendimento em saúde, favorecendo ao
controle da saúde dos idosos, sua eficácia e consequentemente melhor qualidade de vida para esta
população.
Palavras-chave: Comunicação, Idoso, Saúde da família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012111812/publico/Rita_Tereza_Almeida.pdf

Nº de Classificação: 17731
ROCHA, Fernanda Mota. Validação da Escala de Atitudes frente ao Álcool, alcoolismo e ao
alcoolista para estudantes de enfermagem (EAFA-e). 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidados Clínicos Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas
Orientador: Vargas, Divane de
Resumo: Trata-se este de um estudo exploratório de abordagem psicométrica que realizou a validação
de construto da Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (AEFAAA), entre
estudantes de enfermagem, e originou o instrumento EAFA-e. Para a coleta dos dados, aplicou se a
EAFAAA original, composta por 54 itens alocados em 2 fatores em uma amostra de 212 estudantes de
enfermagem de uma Universidade pública da
cidade de São Paulo. A validação de construto foi
realizada por meio de análise fatorial exploratória e pela verificação da confiabilidade testada pelo alfa
de Crombach. Os resultados obtidos indicaram a permanência de 25
itens do total dos 54 que,
inicialmente, compunham a escala. Destes, 11 itens (44%) compõem o fator 1 “O alcoolista e o cuidado”
e 14 itens (56%) o fator 2 “A etiologia, as repercussões do alcoolismo e o relacionamento com o
alcoolista”. A confiabilidade observada na EAFA-e estimada pelo alfa de Combrach foi de 0,83 para a
escala na íntegra, 0,80 para o Fator 1 e 0,81 para o Fator 2, o que aponta que o instrumento apresenta
índices aceitáveis de consistência interna. Baseando-se nos parâmetros psicométricos evidenciados,
conclui-se que a EAFA-e é um instrumento útil e capaz de mensurar os principais grupos de atitudes
(moral, doença, etiológico e
profissional) entre estudantes de enfermagem frente ao álcool, ao
alcoolismo e ao alcoolista, com comprovada confiabilidade.
Palavras-chave: Alcool, Alcoolismo, Atitudes do pessoal de saúde, Estudantes de enfermagem,
Psicometria, Testes psicológicos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012111200/publico/Fernanda_Mota_Rocha.pdf
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Nº de Classificação: 17733
PALMEIRA, Jenifer dos Santos. As percepções de pais pela primeira vez na transição para a
paternidade. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: A transição para a paternidade é um período na vida do homem que está imbuído de imensas
transformações. Durante esta fase ele pode experimentar diversas
situações que podem ter
consequências positivas ou negativas para a adaptação nesse novo papel. A realização deste estudo foi
impulsionada pelos questionamentos que permeiam a participação do pai diante da experiência de
nascimento do primeiro filho. Este estudo visou compreender as percepções de pais pela primeira vez
frente à transição para a paternidade e descrever os incidentes críticos relacionados à experiência de
transição para a paternidade do nascimento ao período pós-parto. Foi realizado estudo descritivo que
utilizou como referencial metodológico a técnica dos incidentes críticos. Foram realizadas entrevistas
com 10 homens, pais pela primeira vez que vivenciavam o período pós-parto em um município do
interior de São Paulo, tendo como foco suas percepções diante de transição para a paternidade. Os
resultados foram agrupados por categorias e
subcategorias que caracterizavam os períodos da
experiência dos pais: 1) Nascimento do bebê: acompanhar o parto e não acompanhar o parto; 2)
Período de Internação: momento da visita; permanência no hospital e interação com o bebê no hospital
e 3) Levar o bebê para casa: dificuldades com a amamentação, interação com o bebê, interação com a
esposa e interação com outros membros da família. Os incidentes negativos foram relatados em numero
maior do que os positivos e relacionaram-se às situações que envolveram obstáculos para participar do
parto e do período de hospitalização e insegurança para pegar e cuidar do bebê depois da alta. Os
incidentes positivos relacionaram-se à participação do pai no parto e às facilidades nas interações com
o bebê no hospital e em casa. A paternidade significa crescimento para o pai e a percepção de que
ocorre uma mudança como pessoa e na forma como encara a sua vida e a dos que dependem dele. Os
resultados deste estudo são evidências que apontam para as necessidades do pai no período que
envolve o nascimento do primeiro filho e suas implicações para a enfermagem. Apontam também para a
necessidade da inclusão do pai pelos serviços de saúde,
organizando estratégias de intervenção
voltadas para o acolhimento e o apoio ao pai nas situações que envolvem o nascimento do filho, desde
o pré-natal ao período pós-parto.
Palavras-chave: Enfermagem, Família, Pai, Paternidade, Período pós-parto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27072012203118/publico/Jenifer_Santos_Palmeira.pdf

Nº de Classificação: 17734
LOPES, Tania Oliveira. Aula expositiva dialogada e aula simulada: Comparação entre estratégias de
ensino na graduação em enfermagem. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências)
- Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Peres, Heloísa Helena Ciqueto
Resumo: Este estudo teve como objetivo geral analisar a eficácia da aprendizagem dos discentes,
imediatamente, 15 e 30 dias após a aula expositiva dialogada e a aula simulada em laboratório de
enfermagem. Tratou-se de um estudo longitudinal de abordagem quantitativa, tipo experimento antes e
depois, que se constitui de um método experimental verdadeiro para a comparação da apreensão do
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conhecimento dos alunos na aula expositiva dialogada e na aula simulada no laboratório de enfermagem,
tendo hipótese que a aula simulada é mais eficaz do que a aula expositiva dialogada para a apreensão
do conhecimento em AVC na enfermagem. A população deste estudo foi composta por 42 alunos do 6º
semestre da graduação em enfermagem da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert
Einstein, que foram randomizados estatisticamente em dois grupos, controle e experimental. Foram
consideradas como variáveis intervenientes ao processo de ensino e aprendizagem: idade, atuação
profissional na área da saúde, média ponderada das notas do primeiro e segundo anos letivos e a nota
da avaliação progressiva do conhecimento de 2009. Ambos os grupos foram submetidos a uma aula
sobre o reconhecimento dos sinais e sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e suas condutas
assistencias. O grupo controle foi submetido a uma aula dialogada expositiva e o grupo Experimental a
uma aula simulada em laboratório de enfermagem. Nas duas intervenções foi utilizado como cenário
pedagógico a Teoria da Aprendizagem Significativa. Os resultados da pesquisa demonstram que a
estratégia de aula simulada no laboratório de enfermagem é mais eficaz para a apreensão do
conhecimento de forma significativa pelos discentes de graduação em enfermagem, com diferença
estatística significante de p<0,05 do momento pré para o momento imediatamente pós intervenção sobre
os sinais e sintomas do AVC e as condutas assistenciais. Dessa forma a hipótese do presente estudo de
que a aula simulada é mais eficaz do que a aula expositiva dialogada para a apreensão do conhecimento
em AVC na enfermagem é verdadeira. Em relação ao seguimento longitudinal após 15 e 30 dias da
intervenção, os grupos (controle e experimental) se comportaram de forma muito semelhante ao longo do
tempo, ocorrendo um declínio da retenção do conhecimento em ambos os grupos, sem diferenças
estatísticas significativas. Entretanto, o grupo experimental comportou-se com nota superior. Quanto a
comparação da satisfação dos discentes na aula expositiva dialogada e na aula simulada, o grupo
experimental que participou da aula simulada em laboratório de enfermagem evidenciou estar mais
satisfeito e motivado para a apreensão do conhecimento sobre AVC. Este fato pôde ser comprovado por
meio da comparação da satisfação dos discentes na aula expositiva dialogada e na aula simulada, bem
como pelos relatos dos discentes que expressaram a importância da aula para propiciar uma visão real
dos objetos de estudo contribuindo para uma aprendizagem significativa. Dessa forma este estudo
possibilitou identificar e comparar a eficácia da apreensão do conhecimento na aula simulada em
laboratório de enfermagem, bem como propiciou a compreensão da importância do planejamento
educacional e da adoção de estratégias de ensino fundamentadas na Teoria da Aprendizagem
Significativa, identificando a necessidade da capacitação pedagógica dos docentes de enfermagem.
Palavras-chave: Acidente cerebrovascular, Enfermagem-Estudo e Ensino, Simulação, Simulação de
paciente, Tecnologia educacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16052012104658/publico/Tania_Lopes.pdf

Nº de Classificação: 17736
SILVA, Silmar Maria da. Retorno ao trabalho: a vivência dos trabalhadores de enfermagem com
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Baptista, Patrícia Campos Pavan
Resumo: O trabalhador de enfermagem que retorna ao trabalho após afastamento por Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) experiencia várias modificações em si e em seu
entorno, devido a presença de restrições de atividades ou pela reintegração em setores e em funções
diferentes das exercidas anteriormente. Esta situação pode representar um recomeço ou acarretar em
novos adoecimentos, piora ou recidiva do quadro patológico, que podem comprometer não apenas as
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relações no trabalho, como a autoestima e a perspectiva de um trabalho saudável. O presente estudo
objetivou
compreender a vivência do trabalhador de enfermagem que retorna ao trabalho após
afastamento por DORT, por meio da pesquisa qualitativa fenomenológica. Foram realizadas entrevistas
com seis trabalhadoras de enfermagem, sendo quatro auxiliares de
enfermagem, uma técnica de
enfermagem e uma enfermeira. Para desvelar o fenômeno retornar ao trabalho após afastamento por
DORT, foi realizado a seguinte questão norteadora: Como está sendo para você retornar ao trabalho
após o período de afastamento? A análise dos discursos pautou-se no referencial filosófico de Martin
Heidegger, onde emergiram as seguintes Unificações Ontológicas: Ser-aí retornando ao trabalho após
afastamento por DORT; Experienciando a Solicitude e o Descuidado no
retorno ao trabalho após
afastamento por DORT; A Angústia do retorno ao trabalho após afastamento por DORT e O poder-ser
próprio da trabalhadora de enfermagem que retorna ao trabalho após afastamento por DORT. Os
resultados desvelaram o mundo- vida das trabalhadoras de enfermagem, marcado por dor crônica,
limitações e ausência de política institucional para esse processo. O fenômeno desvelado aponta para a
necessidade de novos olhares sobre a problemática do retorno ao trabalho e um repensar estratégias
locais e políticas institucionais que permitam um retorno salutar ao trabalho.
Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Saúde ocupacional, Transtornos traumáticos
cumulativos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-16052012111446/publico/Silmar_Maria.pdf

Nº de Classificação: 17737
HEIMANN, Candice. Capacitação pedagógica de docentes de enfermagem: desenvolvimento e
avaliação de um curso à distância. 2012 . p. 157. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Prado , Cláudia
Resumo: O papel estratégico da educação como alavanca do crescimento e
desenvolvimento
socioeconômico é hoje consenso internacional. Além da democratização do acesso ao ensino, faz-se
mister garantir uma educação de qualidade, que prepare cidadãos para atuar de maneira crítica e
participativa da vida social, possibilitando-lhes a entrada e a permanência em um mercado de trabalho
em constante transformação. Muitas universidades e professores tem tido dificuldades em acompanhar
as mudanças, o que tem provocado debates e publicações sobre educação, discutindo-se tanto a
premência de reformulações nos projetos pedagógicos,
quanto de formação, atuação e
desenvolvimento dos que nela ensinam. Nesse sentido, a possibilidade de utilizar a tecnologia como
ferramenta
pedagógica se mostra como um caminho promissor, tanto na intenção de
alcançar
objetivos educacionais, bem como, de ir ao encontro de interesses e necessidades, de professores e de
alunos, quanto da demanda do mercado. O presente estudo constitui-se de uma pesquisa aplicada de
produção tecnológica, que teve como objetivos desenvolver e avaliar um
curso à distância de
Capacitação Pedagógica para Docentes de Enfermagem. A metodologia de desenvolvimento do curso
baseou-se no modelo Addie fundamentado no Design Instrucional Contextualizado (DIC) e baseou-se
nos referenciais pedagógicos de Lev Vygotsky, Pierre Levy, John Dewey. O tema central do curso foi
dividido em 10 unidades de aprendizagem com 30 horas cada, todas seqüenciais e complementares. O
curso foi avaliado por doze especialistas nas áreas de ensino à distância, enfermagem e educação,
baseados em três dimensões: pedagógica, tecnológica e comunicacional. De maneira geral o curso foi
avaliado pelos especialistas como muito satisfatório e satisfatório em 251 (95%) dos itens, os quais
apresentaram sugestões de melhorias. Concluiu-se que a proposta
deste curso de especialização
permitirá a capacitação dos docentes de enfermagem por meio de uma aprendizagem dinâmica e
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colaborativa,
promovendo um saber fazer reflexivo com o uso das tecnologias de
comunicação para atender às reais necessidades da graduação de enfermagem.

informação e

Palavras-chave: Capacitação
Profissional, Educação à distância, Educação em enfermagem,
Programas de Pós-Graduação em saúde, Tecnologia educacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-11052012105441/publico/Candice_Heimann.pdf

Nº de Classificação: 17738
VENÂNCIO, Kelly Cristina Máxima Pereira. A magnitude da violência de gênero entre mulheres
trabalhadoras de restaurantes universitários. 2012 . p. 195. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fonseca , Maria Godoy Serpa da
Resumo: Estudo exploratório e descritivo de abordagem quantitativa sobre a magnitude da violência de
gênero contra as mulheres. Ancorado na Teoria da Intervenção Práxica de Enfermagem em Saúde
Coletiva, usou como categorias de análise
gênero e violência de gênero. Objetivou conhecer a
magnitude do fenômeno da
violência de gênero cometida por parceiros íntimos entre mulheres
trabalhadoras de restaurantes universitários, conhecer o perfil de produção e reprodução social dessas
mulheres e os potenciais de desgaste e fortalecimento intrínsecos a essas formas de viver e trabalhar,
identificar os tipos de violência que essas mulheres vivenciam e seus agressores, bem como as formas
de enfrentamento utilizadas por elas frente à violência sofrida e verificar a possível relação entre os
problemas de saúde apresentados pelas
mulheres e a violência que vivenciam. O cenário foi a
Superintendência da Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo (Coseas), é
vinculada à Reitoria da Universidade de São Paulo. Foram entrevistadas,
com instrumento
semiestruturado, 91 mulheres trabalhadoras dos restaurantes
vinculados à Coseas. Os resultados
mostraram que os lugares onde vivem apresentam altas taxas de violência em geral e são vulneráveis
socialmente. No momento produtivo, verifica-se que o trabalho formal e estável representa um forte
potencial de fortalecimento. No entanto, revela-se também como potencial de desgaste, devido ao
processo de trabalho espoliador que exige
intenso esforço físico, o que resulta em doenças
ocupacionais. A maior parte (70%) exerce função de auxiliar de cozinha e cozinheira, e 82,4% disseram
ser subalternas. Cerca de 70% relataram ter sofrido violência gênero perpetrada por parceiro íntimo,
destas, 66% sofreram violência psicológica, 36,3% violência física e 28,6% sexual. No enfrentamento
dessa situação, 65,2% procuraram ajuda. As mais frequentes foram a ajuda familiar (46,5%) e da
enfermeira de saúde mental da Coseas (23,3%). Os problemas de saúde decorrentes da violência foram
referidos por 59,1%, a maior parte tendo alguma relação com a saúde mental. Os resultados indicam
que a situação exige uma intervenção imediata pautada principalmente na instrumentalização dessas
mulheres e no apoio do Estado e da Universidade para que se realize o enfrentamento que a realidade
exige.
Palavras-chave: Identidade de gênero, Processo saúde-doença, Violência contra a mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-10052012124820/publico/Kelly_Cristina_Maxima_Pereira_Venancio.pdf

Nº de Classificação: 17743
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CALEGARI, Rita de Cássia. Humanização da assistência à saúde na percepção de enfermeiros e
médicos de um hospital privado. 2012 . p. 80. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Massarollo, Maria Cristina Komatsu Braga
Resumo: Estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa que objetivou verificar o significado
do termo “humanização” para enfermeiros e médicos de uma instituição hospitalar; conhecer como eles
percebem a humanização na prática profissional e identificar os fatores que dificultam e facilitam a
humanização da assistência. Após a autorização da instituição e aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa, foram
entrevistados 19 profissionais, sendo nove enfermeiros e dez médicos de uma
instituição hospitalar privada do Município de São Paulo. Para a coleta de dados, foi
elaborado
instrumento contendo dados referentes à caracterização dos participantes e as questões norteadoras:
“para você o que significa o termo humanização hospitalar?”, “como você percebe a humanização da
assistência nessa instituição?” e
“quais os fatores que dificultam e facilitam a humanização da
assistência nessa
instituição?”. Após a transcrição das entrevistas, os dados foram analisados,
conforme o método de Análise de Conteúdo de Bardin, emergindo as seguintes
categorias e
subcategorias: 1. Significado do termo humanização: 1.1 Respeito, 1.2 Acolhimento e 1.3 Empatia; 2.
Fatores que facilitam a humanização: 2.1 Cultura
organizacional, 2.2 Equipe multiprofissional, 2.3
Autonomia; 3. Sobrecarga de atividades como fator que dificulta a humanização. Foi evidenciado que
humanizar o atendimento à saúde é respeitar as crenças, valores e direitos do paciente; adaptar as
rotinas hospitalares aos hábitos do paciente; oferecer, além do cuidado técnico, um
atendimento
individualizado; melhorar a qualidade do relacionamento entre profissional e paciente pela empatia e
promover a autonomia do paciente. A cultura institucional que apresenta características, tais como
orientação religiosa, tratamento digno do funcionário, promoção de treinamentos, orientação em relação
aos direitos do paciente e à importância do acolhimento, implantação de protocolos assistenciais que
permitem o gerenciamento dos riscos e a qualidade da assistência, bem como
programas de
Acreditação Hospitalar, pode facilitar a humanização. Ao respeitar os funcionários e promover sua
autonomia, transferindo-lhes autoridade e apoiando suas decisões, as instituições podem ajudar seus
profissionais a desenvolver processos de
trabalho mais criativos, participativos, responsáveis e
humanizados. A sobrecarga de atividades foi apontada como fator que mais dificulta a humanização da
assistência, pois escalas de serviço enxutas, grande quantidade de tarefas e processos de trabalho
pouco ágeis dificultam que os profissionais dediquem o tempo necessário ao paciente para atendê-lo de
forma humanizada, uma vez que precisam fazer escolhas em relação às demandas dos pacientes e, em
consequência, não conseguem atender todas as solicitações. Observou-se uma mudança no perfil das
atividades dos entrevistados, que desempenham cada vez menos atividades assistenciais e, cada vez
mais, atividades consideradas burocráticas, o que pode dificultar a humanização.
Palavras-chave: Acolhimento, Direitos do paciente, Enfermagem, Humanização da assistência.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17744
SERBONCHINI, Caroline Alves. Importância atribuída, aos conteúdos abordados na Ficha de
acompanhamento dos cuidados para promoção da saúde da criança na consulta de pré-natal, na
Zona Leste de São Paulo. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Verissímo , Maria de Lá Ó Ramallo
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Resumo: Objetivos. Caracterizar um grupo de mulheres gestantes quanto a cuidados da gestação, tendo
como foco a promoção do desenvolvimento infantil, e identificar a importância atribuída à inserção desses
cuidados como temas das consultas de pré-natal. Método: estudo quantitativo, descritivo e exploratório,
realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na Zona Leste da cidade de São Paulo. Participaram
do estudo 96 gestantes, sorteadas dentre as matriculadas na UBS. A coleta de dados se deu por
entrevistas, com instrumento baseado na Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da
saúde da criança. Parte das gestantes respondeu a perguntas abertas adicionais, justificando suas
respostas. Realizou-se análise descritiva dos dados mediante frequências absolutas e relativas. As
respostas às perguntas abertas foram submetidas à análise temática de conteúdo, obtendo-se categorias
empíricas. Resultados: as gestantes tinham idade entre 18 e 42 anos, com maioria abaixo de 25 anos;
66,7% tinham Ensino Médio completo e 30,2% o Ensino Fundamental; 57,3% não exerciam atividade
remunerada; 56,2% viviam com um companheiro. Quanto às características reprodutivas, 45,8% estavam
na primeira gestação, sendo quatro o maior número de filhos vivos e sete o maior número de gestações.
Quanto ao seguimento de pré-natal, houve ausência em gestações anteriores (4,2%) e na atual (1%);
49% participaram de atividades educativas sobre a gestação e 20,8% sobre o desenvolvimento infantil.
Quanto aos cuidados com a gestação, houve respostas positivas abaixo de 70% para os seguintes
tópicos: gravidez planejada; evitar esforços excessivos; considerar dor de cabeça forte e inchaço como
risco. Entre 70 e 85% das participantes responderam positivamente em relação a alimentar-se, tomar
vacinas e evitar contato com substâncias perigosas. Os seguintes itens tiveram respostas positivas em
mais de 85% dos casos: realização do seguimento pré-natal; participação do pai na gestação; fazer
tratamentos conforme orientações da equipe de saúde; evitar quedas, acidentes, fumar, exames
radiológicos, ingestão de álcool, drogas e medicamentos sem receita; identificar perda de líquido,
sangramento vaginal e parada dos movimentos do bebê como sinais de risco. Quanto à importância
atribuída à inserção de cada tema na consulta de pré-natal, somente o item A gestante sente-se ajudada
pela família? resultou em menos de 70 % de respostas positivas. Mais de 85% das entrevistadas
concordaram quanto à importância de inclusão dessas questões na consulta. A maior parte das
justificativas favoráveis a questionar os temas de cuidado nas consultas considerou a necessidade de o
profissional obter informações para nortear sua conduta e de tratar-se de cuidados relacionados ao bom
desenvolvimento da gestação e do feto. Quanto às respostas negativas, foram justificadas pela
impossibilidade do profissional atuar e também pela experiência relatada pelas gestantes de nunca terem
sido abordadas a respeito do assunto nas consultas de saúde. Conclusão: Embora grande parte das
gestantes afirme realizar os cuidados necessários para a promoção da saúde e desenvolvimento do feto,
alguns baixos índices de respostas positivas indicam situações que demandam maior atenção do serviço
de saúde no acompanhamento pré-natal, especialmente para as gestantes que não conseguem garantir
todos os cuidados necessários.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Gravidez, Promoção da saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-28112012074054/publico/Caroline_Alves_Serbonchini.pdf

Nº de Classificação: 17745
BASTOS, Lucelia Ferreira Lima. Avaliação da reação, aprendizagem e impacto de treinamento em
um hospital do Município de São Paulo. 2012 . p. 142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Ciampone, Maria Helena Trench
Resumo: A reorganização dos serviços de saúde necessita incluir, de modo prioritário, o
desenvolvimento das pessoas e o acompanhamento destas para fortalecimento dos
processos de
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trabalho. Nas duas últimas décadas, pesquisas sobre avaliação de
treinamento vêm ganhando
consistência significativa, apontando em seus resultados
variáveis que influenciam diretamente na
transferência e no impacto do treinamento, tanto para o indivíduo como à organização. Nas pesquisas
sobre avaliação de treinamento na área da saúde, observam-se poucos avanços em âmbito nacional.
Em muitas organizações de saúde, as estratégias de avaliação de treinamento estão focadas nos níveis
de reação e aprendizagem e poucas exploram o impacto da relação entre as variáveis individuais, do
ambiente e da organização. O presente estudo avaliou um dos treinamentos estratégicos em uma
organização hospitalar no Município de São Paulo: O treinamento alvo do processo
avaliativo foi
Capacitação em Prevenção e Tratamento de Úlcera por Pressão-UP. Os objetivos da pesquisa foram:
avaliar e relacionar variáveis dos níveis de reação,
aprendizagem, impacto em amplitude, auto e
heteroavaliação do impacto em profundidade
e analisar a relação de suporte à transferência com
impacto. O delineamento da pesquisa foi do tipo exploratório – correlacional. Os sujeitos foram 75
enfermeiros alocados nas unidades de maior incidência de UP, estes foram avaliados pela liderança
imediata quanto ao alcance dos objetivos do treinamento. Os resultados mostraram que os treinandos
apresentaram um alto índice de reação positiva em todas as dimensões, em que em uma escala de 0 a
10, a média observada foi de 8,7. O instrumento de avaliação da reação
mostrou adequação à
composição dos cinco domínios (p= 0, 220) e boa consistência interna (Alpha de Cronbach>0,56). Na
avaliação da aprendizagem, houve diferença estatisticamente significante entre os momentos pré e póstreinamento (p<0,001), embora com médias consideradas baixas em ambos os momentos, no pré com
4,2 e no pós com 5,5. Constatou-se impacto positivo do treinamento, em uma escala de 0 a 10, o
impacto médio do treinamento foi 7,5. A heteroavaliação do impacto em profundidade foi realizada
pelos gestores e mostrou um resultado positivo, porém, menor que o da autoavaliação, com média 6,4.
A estrutura do instrumento adaptado para avaliação do impacto em profundidade
apresentou boa
consistência interna (Alpha de Cronbach> 0,70). Constatou-se associação
positiva entre reação e
impacto (p<0,001), relação fraca entre reação e aprendizagem e
ausência de relação entre
aprendizagem e impacto. Evidenciou-se forte relação entre suporte à transferência e impacto, sendo
fatores situacionais de apoio, fortes preditores de
impacto. Os resultados da pesquisa permitiram
problematizar o processo e apontar trilhas no sentido de reconduzir a prática de ações instrucionais
formais, retroalimentando o
sistema de Treinamento, Desenvolvimento e Educação no cenário do
estudo e em situações semelhantes que ocorrem nas organizações prestadoras de serviços de saúde.
O
diagnóstico foi útil e importante, contudo, deve gerar ações de intervenção na estrutura e no
processo visando seu aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Avaliação da educação, Educação em saúde, Treinamento
de pessoal.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-03012013175327/publico/Lucelia_Bastos.pdf

Nº de Classificação: 17748
SIMONI, Rosemary Cristina Marques. Avaliação da implantação da visita de enfermagem com
familiares de pacientes de uma unidade de terapia intensiva adulto. 2012 . p. 64. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva , Maria Júlia Paes da
Resumo: Estudo de abordagem quantitativa que tem como objetivo implantar a Visita de Enfermagem
na UTI e verificar se as necessidades verbalizadas pelos familiares dos pacientes, durante a mesma e
em estudos preliminares realizados no mesmo local, foram atendidas. Método: Após autorização do

663

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da USP foi implementada a Visita de Enfermagem
na UTI adulto no período da manhã. Foi questionado aos familiares se gostariam de receber alguma
informação por parte da Enfermagem e após ser dada as informações, foi questionado se ficou alguma
dúvida. Após a alta do paciente da UTI, os familiares foram convidados a responder um questionário de
avaliação do atendimento. Os que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Após o questionário respondido, foram comparadas as respostas com as necessidades
levantadas nos estudos preliminares e verificado se as mesmas foram suprimidas.
Foi utilizada a
estatística descritiva e inferencial para avaliar a frequência, média e desvio-padrão das variáveis de
interesse. As respostas obtidas com as questões abertas foram objetivas e apresentadas na forma de
frequência e porcentagem de ocorrência de cada categoria. Resultado: Os familiares analisados eram
na maioria do sexo feminino, com grau de parentesco “filha” seguido de “esposa”, na faixa de 47 anos,
dona de casa, com Ensino Médio completo. Todos os familiares quiseram receber informações do
enfermeiro nas visitas realizadas tendo uma duração média de 8 minutos cada. Os temas de maior
dúvida entre os familiares nas Visitas de Enfermagem foram o Estado Clínico do paciente e a Alta da
UTI. Comparando as dúvidas levantadas nas visitas de Enfermagem verificamos que o número médio
de dúvidas diminuiu da primeira para a última visita. Na análise do questionário, todos os familiares
afirmam terem recebido as informações que gostariam de saber, não tendo ficado nenhuma dúvida em
relação às informações que lhes foram transmitidas. O tempo de visita foi satisfatório para a maioria dos
familiares
entrevistados, assim como o atendimento durante o horário de visita; porém, alguns
familiares ainda sentem necessidade de um maior tempo de contato com o doente. Comparando o
resultado deste estudo com o resultado do estudo realizado anteriormente no mesmo local, observou-se
que houve um aumento no contato com a equipe de Enfermagem por meio da Visita de Enfermagem,
porém, os familiares reafirmam a necessidade de um maior contato com o ente querido. Conclusão:
Concluímos que a implementação da Visita de Enfermagem atendeu seu objetivo que foi atender as
principais necessidades dos familiares durante o horário de visita respondendo suas questões sobre o
cuidado de Enfermagem prestado para o paciente. Também foi observado que com a visita diária de
Enfermagem as dúvidas e ansiedades dos familiares diminuíram no decorrer dos dias enfatizando a
necessidade desse contato entre Enfermeiros e Familiares. Considera-se importante trabalhar com a
equipe de Enfermagem estratégias de comunicação para que todos consigam atender as necessidades
dos familiares durante a visita, visto que a bibliografia e nossa pratica aponta que alguns Enfermeiros
ainda sentem dificuldade nesta interação.
Palavras-chave: Comunicação, Enfermagem, Família, Unidade de terapia intensiva, Visita.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012140648/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17749
BATALHA, Edenise Maria Santos da Silva. A cultura de segurança do paciente na percepção de
profissionais de enfermagem de um hospital universitário. 2012 . p. 154. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Melleiro, Marta Maria
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo-exploratório, cujos objetivos foram avaliar a
percepção de profissionais de enfermagem de um hospital de ensino acerca das dimensões de cultura
de segurança do paciente e identificar os fatores
intervenientes que influenciam na segurança do
paciente. A pesquisa foi
desenvolvida em um hospital de ensino no Município de São Paulo e a
população foi constituída por 305 profissionais de enfermagem. A pesquisa foi aprovada nos Comitês
de Ética da EEUSP e da instituição - cenário do estudo. Os dados foram coletados no período de
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fevereiro a junho de 2012, por meio do questionário da
Agency for Health Research and Quality,
intitulado Hospital Survey on Patient Safety Culture. O referido instrumento incorpora dez dimensões de
segurança do paciente, duas variáveis de resultados, o grau de segurança do paciente e o número de
eventos adversos (EA) relatados. A análise dos dados ocorreu por meio de estatísticas descritivas e
analíticas. O instrumento de coleta de dados mostrou-se confiável (Alpha de Cronbach total de 0,90). Na
caracterização dos participantes
18,9% eram enfermeiros, 26,6% técnicos e 54,5% auxiliares de
enfermagem e a maioria estava na faixa etária de 26-40 anos. Nas dimensões avaliadas salientamos
que no “Trabalho em equipe no âmbito das unidades” 72,5% concordam que quando há sobrecarga de
trabalho os profissionais colaboram entre si. Referente às
“Expectativa/ações de promoção da
segurança pelos supervisores” 78,3% afirmam que o supervisor mostra-se aberto à comunicação dos
problemas de segurança do paciente. Concernente ao “Apoio da gestão hospitalar” 53,6% percebem
que a administração do hospital não propicia um clima de trabalho que favorece a segurança do
paciente. Relativo ao “Feedback e comunicação a respeito de erros” 12,3% nunca discutem maneiras de
prevenir erros e 19,3% afirmaram discutir sempre. Conforme as “Respostas não punitivas aos erros”
78,2% consideram que os
seus erros podem ser usados contra eles. Quanto à “Percepções
generalizadas sobre
segurança”: 60,2% revelam não ser por acaso que erros mais sérios não
acontecem na unidade e 52,9% concordam em haver problemas de segurança na unidade. No que
refere a “Frequência de relatórios de EA”: a categoria do erro não influencia na sua notificação e 73,5%
responderam não notificar nenhum EA nos últimos 12 meses. Em relação ao Grau de Segurança do
Paciente, a maioria o classifica como aceitável. Concluímos, frente à magnitude da temática segurança
do paciente, que avanços no cenário atual das organizações de saúde sejam desafiadores, todavia é
imperativo a efetiva mobilização dos profissionais, a fim de consolidar uma cultura
de segurança
profícua e construtiva.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Equipe de enfermagem, Qualidade da assistência à
saúde, Segurança do paciente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-03012013105906/publico/Dissertacao_Edenise_Maria_Batalha.pdf

Nº de Classificação: 17750
SICHIERI, Karina. Mortalidade associada ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados,
segundo critério de Beers: revisão sistemática e metanálise. 2012 . p. 128. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Secoli, Silvia Regina
Resumo: Na atualidade, a questão dos eventos adversos a medicamentos nos idosos apresenta grande
importância, dada a expansão populacional deste grupo e o impacto negativo destes eventos, que
muitas vezes apresenta associação com o uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI).
Tendo em vista que os resultados dos estudos sobre o impacto do uso de MPI na mortalidade de
idosos, ainda são inconclusivos, o objetivo foi identificar e analisar na literatura científica as evidências
de que o uso de MPI em idosos, segundo critério de Beers, encontra-se associado a mortalidade. Tratase de uma revisão sistemática finalizada em 20 de Julho de 2012, cujos procedimentos metodológicos
seguiram as recomendações do Joanna Briggs Institutte e Systematic Reviews – Centre for Reviews
and Dissemination guidance for undertaking reviews in health care. Na busca das publicações foram
utilizadas as bases de dados Pubmed/Medline, Lilacs, Scopus, Embase, International Pharmaceutical
Abstracts, Web of science, Sciencedirect; CINAHL, Current contents connect, Proquest Dissertation and
Theses, Banco de teses-CAPES. A seleção das publicações e extração das informações dos estudos foi
realizada por dois investigadores de forma independente. A qualidade metodológica dos estudos foi
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avaliada pela lista de verificação Newcastle-Ottawa. A amostra da RS foi constituída por 17 estudos,
sendo que destes, oito publicações compuseram a metanálise. Na síntese descritiva observou-se que a
maioria dos estudos apresentou nível de evidência IV (94,1%), cujo delineamento foi coorte (94,1%),
usou técnica de amostragem não probabilística (64,7%), coletou dados de modo prospectivo (64,7%),
utilizou amostra superior a 1.000 idosos (64,7%), realizou seguimento de 12 a 24 meses (52,9%) e a
obtenção do desfecho mortalidade ocorreu em bases de dados (64,7%). A metanálise que totalizou a
participação de 90.611 participantes apontou que idosos que utilizaram MPI apresentaram maior risco
relativo para o desfecho de mortalidade (RR=1,11; IC 95% 1,01 – 1,22; p = 0,023), de acordo com os
critérios de Beers, independente do cenário do estudo, da existência de comorbidades, de polifarmácia
ou do tipo de MPI usado.
Palavras-chave: Idosos, Mortalidade, prescrição inadequada, Revisão sistemática.
Notas gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17751
BARALDI , Nayara Girardi. Período pós-parto: práticas de cuidado adotadas pela puérpera. 2012 . p.
204. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Praça, Neide de Souza
Resumo: O puerpério é considerado uma fase de modificações biossocioculturais que, muitas vezes,
não são compreendidas pela mulher, o que exige maior atenção dos profissionais, dos familiares e das
redes de contato envolvidos em seu cuidado. A literatura e a prática profissional mostram que as
crenças sobre o cuidado da puérpera têm relevância em seu cotidiano e, muitas vezes, se sobrepõem
às orientações
recebidas na instituição de saúde. Diante desta situação, este estudo teve como
objetivo: explorar as práticas de cuidado adotadas no pós-parto pela mulher usuária de uma Unidade
Básica de Saúde da cidade de Rio Claro, SP. Trata-se de estudo qualitativo, que teve como referencial
teórico o Modelo de Competência Cultural de Purnell e cujos dados foram tratados pelo Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC). A
pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa e atendeu à
Resolução 196/96. Os dados foram coletados em 2011, por meio de entrevistas realizadas com 20
puérperas entre o 30º e 45º dias de pós-parto. Identificou-se a condição sociodemográfica e familiar das
entrevistadas, além de sua vivência no puerpério. Os dados mostraram que as puérperas eram jovens,
apresentavam baixo índice de
tabagismo, etilismo e drogadição, com renda média em torno de 3
salários mínimos. Os relatos obtidos originaram 21 DSC, cujos conteúdos mostraram a influência de
crenças sobre as práticas de cuidado no puerpério; crenças que foram transmitidas intergerações pelos
cuidadores de sua rede familiar e cultural. Os profissionais de saúde se fizeram presentes por meio de
orientações de práticas, com enfoque no biológico, oferecidas de maneira verticalizada e, por vezes,
fragmentada e divergente, o que demonstrou sua dificuldade em acompanhar as influências culturais
envolvidas no processo. Por conta disso, as práticas de cuidado no puerpério sofreram maior influência
das crenças e dos padrões da cultura da mulher, como também das informações obtidas na internet,
que preencheram lacunas e apontaram caminhos para a mulher seguir com maior segurança nesta fase
do ciclo gravídico- puerperal. Diante dos achados, propõem-se o estabelecimento de estratégias para
incorporação da bagagem cultural da mulher à assistência prestada pelo profissional de saúde, de modo
a prover o cuidado culturalmente competente; a programação de grupos voltados à educação em saúde,
focados na vivência do puerpério, para a mulher e sua rede de contato; a implementação da Estratégia
Saúde da Família; e a inclusão do egresso de curso de Obstetrícia nos programas de saúde dos
municípios, para agregar este novo profissional no cuidado da mulher e de seu recém-nascido.
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Palavras-chave: Competência Cultural, Cuidado pós-natal, Cultura, Pesquisa qualitativa, Saúde da
mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-18122012105359/publico/Nayara_Girardi_Baraldi.pdf

Nº de Classificação: 17752
SALLES, Patricia Sanches. Materiais escritos impressos de orientação em enfermagem: revisão
integrativa. 2012 . p. 114. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva, Maria Júlia Paes da
Resumo:.Estudo de revisão integrativa da literatura científica com a finalidade de identificar e analisar o
conhecimento produzido no Brasil sobre materiais escritos impressos, elaborados por enfermeiros, que
subsidiam as orientações feitas em Enfermagem, baseado em 22 artigos nacionais selecionados no
Portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e BVS temática em Enfermagem, sem limite de período, a
partir de descritores previamente definidos e palavras-chave, visto o baixo número encontrado só com
descritores (4 artigos). A análise dos estudos apontou que quanto aos objetivos, o de maior frequência
foi relatar o processo de elaboração do material 7 (32%). Quanto aos delineamentos de pesquisa,
identificamos que 13 (59%) são estudos qualitativos, 6 (27%) são estudos quantitativos, e os estudos
caracterizados como relato de experiência representam 3 (13%) deles. Quando o público alvo são os
pacientes, 11 (79%) artigos são destinados aos adultos e quando destinados aos acompanhantes, 6
(43%) são direcionados para acompanhantes de neonatos. Com relação à especialidade para qual o
material se destina se destacam: neonatologia e oncologia, representando 4 (18%) cada uma delas.
Quanto ao local onde o material escrito é utilizado destacam-se os hospitais e ambulatórios, com 9
(41%) cada um
deles. Em relação ao nome utilizado para o material escrito, o mais frequente foi
cartilha, com 6 (27%). Observou-se que 15 (68%) dos estudos apresentavam preocupação com a
elaboração do material escrito, sendo que o aspecto relevante mais citado foi conteúdo, com 12 (26%).
Em 10 (45%) artigos houve avaliação do material escrito, sendo em 8 realizada por pacientes e em 2
por profissionais. Os resultados apontam uma grande variedade e pouco consenso entre os autores
quanto à terminologia usada para o material escrito de orientação. Conclui-se ainda que dos 15 (68%)
artigos que se propuseram a descrever a elaboração do material, 9 (20%) o fizeram com a participação
do público alvo – aspecto considerado importante para a compreensão do mesmo.
Palavras-chave: Comunicação em enfermagem, Manuais, Material didático.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17753
NASCIMENTO, Christiane Borges do. Conhecimento e uso da anticoncepção de emergência entre
adolescentes estudantes do ensino médio. 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Borges, Ana Luiza Vilela
Resumo: As práticas contraceptivas na adolescência apresentam dinâmica própria, em que as decisões
acerca do uso de algum método variam em função de uma série de elementos, como o conhecimento

667

sobre anticoncepção, a
experiência sexual e o relacionamento vigente. Por conta de serem
essencialmente solteiros, os adolescentes alternam os métodos de acordo
com o tipo de
relacionamento, seja ocasional ou estável, bem como ao longo deste. É justamente nos momentos de
alternâncias e descontinuidades no uso de métodos que a anticoncepção de emergência pode surgir
como opção para a prevenção da gravidez não planejada. Mesmo que já esteja disponível em alguns
serviços da rede pública de saúde no país, pouco se sabe sobre o seu conhecimento e uso. Assim, este
estudo teve como objetivo analisar o nível do conhecimento e o uso da anticoncepção de emergência
entre adolescentes estudantes do ensino médio. Para isto, foi conduzido um estudo quantitativo do tipo
transversal. A população de estudo constou de estudantes solteiros de 15 a 19 anos de idade que
estavam
matriculados em escolas públicas e privadas do município de Arujá, São
Paulo. Os
estudantes foram selecionados considerando a amostragem probabilística por conglomerado, realizado
em duas etapas (estratificação por escola e sistemática por turma) (n=669). Os dados foram coletados
por meio de um questionário autoaplicado, no qual as variáveis dependentes foram o conhecimento
sobre a anticoncepção de emergência (incluindo
apenas aqueles que a conheciam) e o uso da
anticoncepção de emergência (incluindo apenas aqueles que iniciaram a vida sexual). As variáveis
independentes dizem respeito às características sociodemográficas e ao
comportamento sexual e
contraceptivo. A análise de regressão linear múltipla identificou como variáveis associadas ao nível do
conhecimento da anticoncepção de emergência o tipo de escola, o ano escolar, o sexo, a relação
sexual e conhecer alguém que já usou o método. Por sua vez, a análise de regressão logística múltipla
identificou como variáveis associadas ao uso da anticoncepção de emergência a religião, o namoro
atual e
conhecer alguém que já usou o método. Os resultados obtidos
demonstraram que os
adolescentes de ambos os tipos de escola sabem pouco sobre a anticoncepção de emergência, apesar
de uma parcela
significativa ter usado este método. Demonstraram, também, que o nível de
conhecimento da anticoncepção de emergência não afetou o uso deste método.
Palavras-chave: Anticoncepção, Anticoncepção Pós-Coito, Saúde do adolescente, Saúde Sexual e
Reprodutiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-30112012115828/publico/Christiane_Borges_Nascimento.pdf

Nº de Classificação: 17755
CARDONA, Natália Cristina. Importância atribuída aos conteúdos abordados da ‘Ficha de
acompanhamento dos cuidados para promoção da saúde da criança’ na consulta de puericultura,
por familiares de crianças menores de 1 ano, na Zona Leste de São Paulo. 2012 . p. 93.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Veríssimo, Maria de Lá Ó Ramallo
Resumo: Objetivos: caracterizar a ocorrência dos cuidados familiares a crianças menores de 1 ano,
segundo a Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da saúde da criança e identificar
a importância atribuída pelos familiares de crianças menores de 1 ano à inserção dos conteúdos da
ficha nas consultas de puericultura. Método: estudo quantitativo, descritivo e exploratório, realizado em
uma UBS na Zona Leste da cidade de São Paulo. Participaram do estudo 96 familiares de crianças
menores de 1 ano pertencentes à amostra sorteada. Dados coletados por entrevistas, com instrumento
baseado na Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da saúde da criança. Parte dos
familiares respondeu a perguntas abertas adicionais, justificando suas respostas. Realizou-se análise
descritiva dos dados mediante frequências absolutas e relativas. As respostas às perguntas abertas
foram submetidas à análise temática de conteúdo, obtendo-se categorias empíricas. Resultados: como
responsável, observou-se predominância de mães, a maioria era casada, tinha entre 20 e 29 anos e
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não exercia atividade remunerada, 86,5% tinham menos de 8 anos de estudo. A maioria tinha apenas
um filho e uma gestação. Todas tinham realizado acompanhamento pré-natal, 96,9% das crianças
ficavam no domicílio. A maioria das moradias era de alvenaria, o chefe da família é o pai para 67,7%
dos entrevistados. A escolaridade do chefe apresenta-se mais elevada do que a das mães e todos os
chefes exerciam atividade remunerada.
Palavras-chave: Criança, Desenvolvimento infantil, Enfermagem pediátrica, Promoção da saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013105533/publico/Natalia_Cristina_Cardona_corrigida.pdf

Nº de Classificação: 17756
FERREIRA, Carlos Tadeu Maraston. Adoção da sistematização de assistência de enfermagem em
unidades de referência em hanseníase no município de São Paulo: limites e possibilidades. 2012 .
p. 114. Dissertação de Mestrado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: Este estudo tem o objetivo de conhecer a prática dos enfermeiros que atuam diretamente em
unidades de referência de hanseníase no município de São
Paulo, através da apropriação da
Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), seus limites e possibilidades. Tendo como
objetivos secundários, verificar se a capacitação sobre a SAE, realizada pelo Programa Municipal de
Controle da Hanseníase (PMCH) de São Paulo nos
anos de 2007/2008 foi incorporada pelos
enfermeiros que participaram da mesma. Através de um questionário dirigido, trinta enfermeiros, que
atuam diretamente com os pacientes de hanseníase nas unidades de referência do município de São
Paulo, responderam a questões que mostram a caracterização profissional, do grupo e especificamente
sobre a adoção da SAE e as contradições e dificuldades em suas diferentes fases de aplicação. O
perfil desses profissionais é de 86,6% do gênero feminino, com prevalência de 40% na faixa etária entre
45 e 55 anos de idade, 43,3% formadas entre 1 e 10 anos e 60% atua de 1 a 4 anos nas respectivas
unidades. O estudo mostrou que 100% dos enfermeiros envolvidos conhecem a referida sistematização,
porem apenas 30% participou da capacitação de 2007/2008 e 83,4% a aplicam nos pacientes de
hanseníase. Observamos as variáveis de importância, atributo, ação e decisão que os enfermeiros dão
a esse modelo, bem como as dificuldades e limitações observadas nos resultados comparativos entre
os enfermeiros que participaram da capacitação 2007/2008 e os que não participaram. Ambos os
grupos apontam como maior dificuldade o diagnóstico de enfermagem, porem na sequência, o grupo
que fez a capacitação (33,3%) aponta o exame físico o aspecto com maior dificuldade, enquanto que o
grupo que não fez a referida capacitação aponta 31,3%, como sendo a prescrição de enfermagem a
segunda maior dificuldade. 88,9% dos capacitados e 87,5%
dos não capacitados pelo PMCH em
2007/2008, utilizam como guia de taxonomia o que a North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA) preconiza. Ambos os grupos também elegem como sendo o principal fator limitante na
aplicação da SAE, o excesso de atividades e na sequência, a falta de espaço físico. Para o grupo que
participou da capacitação, 88,9%
aponta que a SAE auxilia no planejamento do cuidado e no
acompanhamento da evolução, ainda elegendo como possibilidades 77,8% a contribuição na adesão ao
tratamento e 66,7% na prevenção de incapacidades físicas. Igualmente eleito pelo grupo de enfermeiros
que não participaram do treinamento, 81,3% refere que a SAE auxilia no planejamento do cuidado e no
acompanhamento da evolução, elegendo
como possibilidades a adesão ao tratamento (68,8%) e
prevenção de incapacidades também 68,8%. Concluindo que esse modelo deva ser mais pesquisado
mostrando as possibilidades de ser adequada a realidade na perspectiva da saúde coletiva, e que
reuniões de atualização focadas, muito contribuiriam para o fortalecimento dessa prática, caminhando
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dessa maneira na construção do conhecimento da enfermagem, favorecendo a
assistência prestada as pessoas atingidas pela hanseníase.

melhor qualidade na

Palavras-chave: Enfermagem em saúde pública, Hanseníase, Modelos de atenção à saúde, Processos
de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110956/publico/Carlos_Tadeu_Maraston_Ferreira.pdf

Nº de Classificação: 17760
SANTOS, Maiara Rodrigues dos. A relação de ajuda e confiança entre enfermeiros e familiares de
crianças internadas. 2012 . p. 118. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bousso, Regina Szylit
Resumo: Os enfermeiros têm se mostrado mais conscientes da necessidade e do compromisso no
estabelecimento do cuidado centrado na criança e na família. Entretanto, reconhecem dificuldades para
o engajamento inicial com os familiares presentes no hospital, prejudicando a implementação dessa
prática. Acreditamos que estratégias para esse engajamento devam incluir a criação de um contexto
para que enfermeiras e famílias possam estabelecer uma relação de reciprocidade na qual a confiança,
a comunicação regular, a transparência e a cooperação para atender as necessidades da família,
sejam asseguradas. A Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson permite ao enfermeiro desenvolver
um relacionamento de ajuda e confiança com as famílias de crianças no contexto do cuidado. Este
estudo teve como objetivo compreender a experiência dos enfermeiros sobre o desenvolvimento da
relação de ajuda e confiança com famílias de crianças em unidades de pediatria, à luz da Teoria do
Cuidado Humano de Jean Watson. Para tanto, adotou-se a abordagem qualitativa descritiva, utilizando
o modelo híbrido de análise temática como referencial metodológico e a Teoria do Cuidado Humano
como arcabouço teórico. A coleta de dados ocorreu em três etapas: apresentação de conteúdo teórico e
material de apoio; vivência do
relacionamento de ajuda e confiança; entrevista semi estruturada,
realizada com doze enfermeiras de um hospital particular na cidade de São Paulo. Os resultados
apontam para fatores internos e externos aos enfermeiros, relacionados com os dez caritas processes
da teoria de Watson, que influenciam no estabelecimento da relação de ajuda e confiança no cuidado
de famílias de crianças internadas, bem como os benefícios que essa teoria agrega na prática desses
profissionais. A partir da compreensão dos
enfermeiros sobre esse relacionamento, vimos que o
referencial de Jean Watson pode ajudá-los a aproximarem-se da família de forma autêntica, consciente
e intencional. Assim, a prática da relação de ajuda e confiança contribui para um melhor gerenciamento
do cuidado ao reconhecerem o potencial que esse encontro tem para beneficiar as famílias de crianças
no enfrentamento de uma situação de doença engagement
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem - Teoria, Enfermagem pediátrica, Família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27082012145057/publico/Maiara_Rodrigues_Santos.pdf

Nº de Classificação: 17584
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BUENO, Alexandre de Assis. Temas relevantes da gestão participativa para o processo de trabalho
em enfermagem. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Bernardes, Andrea
Resumo: A sociedade, em suas múltiplas dimensões, tem estado em constante construção de uma nova
realidade. Valores, ideias e paradigmas se alternam em “des” e “reconstrução” daquilo que a sustenta e
norteia. A Reforma Sanitária se torna um movimento específico, porém contextualizado num processo de
redemocratização política da sociedade brasileira. Esse movimento, além de representar uma luta
específica pelo modelo de atenção à saúde, também é parte de uma totalidade, uma vez que
consolidava, na saúde, os direitos democráticos debatidos por diversos setores da sociedade brasileira.
A busca por um novo desenho do cuidado da saúde pela sociedade se dá a partir dos princípios e
diretrizes fundamentais do Sistema Único de Saúde, uma vez que estes, além de garantir um novo
modelo de atenção, possibilitariam as bases para um modelo de gestão mais participativo que daria
condições de continuidade deste movimento. Nesse contexto, a enfermagem carece de um processo de
atualização em seus conceitos e arranjos. Precisa permitir que as transformações sociais colaborem na
construção do perfil profissional que se necessita para que se garanta a “continuidade” no processo
natural de mudanças das políticas públicas que requerem, dentre outras, “flexibilidade e criatividade” por
parte dos trabalhadores. Este estudo teve como objetivo analisar a Gestão Participativa, no contexto do
Sistema Único de Saúde, à luz das evidências científicas, visando a identificação de categorias
relevantes na construção do processo do trabalho em enfermagem. Para atender aos objetivos deste
estudo, foi realizada a revisão integrativa da literatura existente que proporcionou um aprofundamento no
conhecimento dessa temática e deu condições para o desenvolvimento de um conceito próprio. A leitura
dos artigos selecionados seguiu a proposta da análise temática de conteúdo, segundo Minayo, e alguns
temas emergiram da leitura, de modo que eles representam alguns aspectos importantes do Trabalho em
Enfermagem no contexto da Gestão Participativa. Desta forma, identificou-se os seguintes temas nas
amostras selecionadas: Reorientação da Prática Assistencial, Sobrecarga de Trabalho, Gestão Ética,
Participação, Liderança, Administração de Conflitos, Qualificação Profissional, Formação Política e
Flexibilização das Relações. Conclui-se que a enfermagem necessita de uma reorientação sistemática
de seu processo de trabalho de modo que possa se alinhar com a política pública da Gestão
Participativa e alcançar os benefícios desta gestão no perfil de seus trabalhadores.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestão participativa, Revisão integrativa, Sistema Única de Saúde.

Abstract: The society, in its multiple dimensions, has been in constant construction of a new reality.
Values, ideas and paradigms alternate in "des" and "reconstruction" of what sustains and guides. The
Sanitary Reform becomes a particul ar movement, but contextualized in a process of political
democratization of Brazilian society. This movement represents a struggle for specific model of health
care and is also part of a totality, since consolidated in health, democratic rights debated by various
sectors of Brazilian society. The search for a new design of health care by society starts from the fundame
ntal principles and guidelines of the Unified Health System, since these, in addition to ensure a new model
of care, would allow the foundation for a more participatory management model which would enable the
continuation of this movement. In this context, nursing lacks a process to update its concepts and
arrangements and needs to allow social change to collaborate in building the profile that is needed to
ensure the "continuity" in the natural process of changing public policies that require, among other things,
"fle xibility and creativity" by wo rkers. This study aimed to analyze the participatory management in the
cont ext of the Unified Health System, in light of the scientific evidence for the identification of relevant
categories in the construction process of nursing work. To meet the objectives of this study, we performed
an integrative review of existing literature that provided a deeper knowle dge of thematic and gave
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conditions for the development of a specific concept. The reading of the articles followed the proposal of
thematic content analysis, by Minayo, and some themes emerged from the reading, so that they represent
some important aspects of nursing work in the context of Participatory Management. Thus, we identified
the following themes in the selected samples: Reorientation of Care Practice, Work Overload, Ethics Ma
nagement, Participation, Leadership, Conflict Management, Professional Qualification, Political Education,
and Flexibilization of the Relations. It is concluded that nursing requires a systematic reorientation of their
work process, so that it can align itself with the public policy of participatory management and achieve the
benefits of this management in the profile of their workers.
Key words: Nursing, Unified Health System, Integrative Review, Participatory Management.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012121634/publico/ALEXANDREDEASSISBUENO.pdf

Nº de Classificação: 17587
PANOBIANCO, Carla Santa Maria Marciliano. Análise da satisfação profissional da equipe de
enfermagem em uma Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto. 2012 . p. 96.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Prática, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
Resumo: Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em uma Unidade Distrital de Saúde de
Ribeirão Preto-SP que teve como objetivo geral analisar a satisfação profissional das equipes de
enfermagem do Ambulatório de Especialidades e do Pronto-Atendimento (PA) e como objetivos
específicos: analisar o grau de importância dado a cada componente da satisfação profissional
(autonomia, interação, status profissional, requisitos do trabalho, normas organizacionais e remuneração)
para as equipes estudadas; analisar a satisfação profissional das equipes de enfermagem de uma
Unidade Distrital de Saúde, com base em seus componentes. A população do estudo foi constituída de
23 profissionais da equipe de enfermagem do Ambulatório (05 Enfermeiros,10 Técnicos de Enfermagem
e 08 Auxiliares de Enfermagem) e 20 profissionais da equipe de enfermagem do PA ( 06 Enfermeiros, 06
Técnicos de Enfermagem e 08 Auxiliares de Enfermagem). A coleta de dados foi realizada com a
utilização do instrumento Índice de Satisfação Profissional (ISP), constituído de 15 questões pareadas
que mediram a importância dos componentes de satisfação profissional para as equipes e uma escala
tipo Likert de 44 itens que mediram o nível de satisfação profissional. Os dados obtidos por meio do
questionário foram organizados, categorizados, codificados e digitalizados em planilha eletrônica do
Microsoft Office® Excel 2007, sob a forma de banco de dados, seguindo a técnica da dupla digitação.
Posteriormente foram processados no programa estatísticos Statistical Analisys System® (SAS) versão
9.1. A estatística descritiva foi utilizada para a caracterização e análise dos dados sociodemográficos das
equipes de enfermagem do Ambulatório e PA. O escore do ISP foi obtido segundo instruções específicas
fornecidas pela autora Stamps (1997b) no instrumento original e por Lino (1999), responsável pela
tradução para a língua portuguesa, adaptação e validação do mesmo. Os resultados mostraram
predominância do sexo feminino, sendo a média de idade de 45 anos no Ambulatório e 41 anos no PA.
Após a eliminação de seis itens da escala total identificados como inconsistentes, o coeficiente Alfa de
Cronbach indicou uma confiabilidade de 0,78 no Ambulatório, 0,66 no PA, demonstrando ser um
instrumento confiável. Quanto ao nível de importância atribuída aos componentes da satisfação
profissional, verificou-se que a equipe de enfermagem do Ambulatório considerou o componente
Interação como o mais importante, seguido dos componentes Status Profissional, Requisitos do Trabalho,

672

Normas Organizacionais, Remuneração e Autonomia. A equipe do PA considerou o componente
Interação também como o mais importante, seguido dos componentes Status Profissional, Normas
Organizacionais, Autonomia, Requisitos do Trabalho e Remuneração. Em relação ao nível de satisfação
profissional, verificou-se que a equipe de enfermagem do Ambulatório estava mais satisfeita com o
componente Interação, seguido dos componentes Autonomia, Remuneração, Requisitos do Trabalho,
Normas Organizacionais e Status Profissional. Já no PA estavam mais satisfeitos com o componente
Autonomia, seguido dos componentes Interação, Remuneração, Requisitos do Trabalho, Status
Profissional e Normas Organizacionais. Os valos de ISP encontrados foram 8,29 para o ambulatório e
7,64 para o PA, evidenciando a pouca satisfação no ambiente do trabalho.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Equipe de enfermagem, Satisfação no trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013144646/publico/CARLASANTAMARIAMARCILIANO.PDF

Nº de Classificação: 17588
SILVA, Caroline Lopes Ciofi. Sítio de inserção do cateter venoso no paciente queimado e ocorrência
de infecção: revisão sistemática de literatura. 2012 . p. 128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: Pacientes queimados possuem alto risco de infecção e desenvolvimento de sepse
relacionado a diversos fatores, entre eles a presença de dispositivos invasivos, como os cateteres
venosos indispensáveis para o tratamento desses pacientes. O objetivo desse estudo foi identificar e
avaliar as evidências disponíveis na literatura, por meio
de revisão sistemática, sobre possível
associação entre o sítio de inserção do cateter venoso em pacientes queimados e o aumento da
ocorrência de infecção relacionada ao cateter. Analisaram-se as seguintes bases de dados: MEDLINE,
LILACS, CINAHL, EMBASE, Web of Science e The Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores
controlados e não-controlados adaptados para cada base de dados e, para a combinação desses,
utilizou-se o operador boleano AND. As buscas ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de
2011. Após leitura dos títulos, resumos e textos na íntegra, considerando-se os critérios de inclusão e
exclusão
previamente definidos, selecionou-se nove estudos. Utilizou-se um roteiro elaborado
e
validado para coleta dos dados e avaliação crítica dos estudos. A síntese dos dados ocorreu de forma
descritiva. Os estudos foram classificados segundo duas categorias temáticas: infecção relacionada ao
cateter e inserção do cateter através da queimadura ou em área próxima à queimadura; e infecção
relacionada ao cateter e sítios anatômicos de inserção do cateter venoso. Na primeira categoria, foram
incluídos quatro estudos que compararam a ocorrência de infecção relacionada ao cateter e a distância
entre a área queimada e o sítio de inserção do cateter venoso. Classificaram-se todos os estudos como
nível de evidência IV. Em dois deles, os resultados mostraram diferenças não significantes das taxas de
infecção. Em outros dois estudos, os resultados mostraram diferenças significantes entre as taxas de
infecção, sendo maiores para os cateteres inseridos próximos ou através da lesão.
Na segunda
categoria temática foram incluídos cinco estudos. Em dois dos estudos (nível de evidência IV), os
cateteres inseridos na veia femoral apresentaram maiores taxas de sepse relacionada ao cateter. Em
outro estudo (nível de evidência IV), ao analisar pacientes adultos e pediátricos, maiores taxas de
infecção estavam associadas aos cateteres inseridos na veia subclávia; porém, na análise entre os
pacientes pediátricos, maiores taxas de infecção estavam associadas às inserções na femoral. Em outro
estudo (nível IV), não foram identificadas diferenças significantes nas taxas de infecção entre cateteres
venosos centrais e cateteres venosos centrais de inserção periférica. Esse tipo de cateter pode ser uma
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alternativa segura e efetiva para pacientes queimados. O número limitado de estudos selecionados para
essa revisão demonstra a necessidade de realização de pesquisas científicas relacionadas ao tema. Na
área da enfermagem, investigações futuras sobre técnicas e coberturas para o curativo do sítio de
inserção do cateter venoso inserido próximo ou através da queimadura são fundamentais, já que muitas
vezes a inserção nesse sítio é inevitável. Novas tecnologias também devem ser avaliadas, como o
CCIP, para que seu uso esteja fundamentado cientificamente.
Palavras-chave: Cateter, Infecção, Infecções relacionadas a cateter, Queimaduras.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013164701/publico/CAROLINELOPESCIOFISILVA.PDF

Nº de Classificação: 17589
PAULA, Cynthia Silva de. Trabalhadores de enfermagem em formação complementar: o processo de
(trans) formação de suas concepções sobre saúde mental e psiquiatria. 2012 . p. 55. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Gonçalves, Marlene F. C
Resumo: Este estudo tem como objetivo identificar a concepção e interesse sobre saúde mental e
psiquiatria de alunos trabalhadores em enfermagem, ao início e ao final do curso de formação
complementar - Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, do Programa de Formação de
Profissionais de Nível Técnico para a Área da Saúde no Estado de São Paulo (TecSaúde). Foram
analisados, para fins de apreensão das concepções dos alunos sobre saúde mental e psiquiatria,
questionários já realizados no curso para fins pedagógicos, bem como foram realizadas, após a
conclusão do curso, entrevistas com os sujeitos, que foram transcritas e analisadas. Os dados foram
submetidos à análise de conteúdo de Bardin. A análise dos resultados aponta transformações das
concepções sobre saúde e doença mental. Observou-se também mudanças no interesse pela área de
psiquiatria e saúde mental, no olhar do que é “ser terapêutico”, além de ter aparecido o uso de termos
mais técnicos. Os resultados indicam que o curso técnico complementar dos trabalhadores da saúde
contribui para a formação de profissionais, propiciando mudanças nas concepções dos alunos, que
podem resultar num cuidado mais humano, ético e de qualidade.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Psiquiatria, Saúde mental.

Abstract: This study aims to identify the conception and interest in pychiatry and mental health among
nursing working students at the beginning and the end of the complementary course named nursing
middle level technical course of the professional education program for technicallevel of the São Paulo
State health System (TecSaúde). Questionannaires previously applied in the graduation course for
teaching purpodes, aimed to understand the students' conceptons about mental health and psychiatry,
were analyzed. Interviews with the subjects, made at theend of the same course, were also transcribed
and analyzed. Data were analyzed through the contents of bardin. The results point transformations of the
conceptions of mental health and illness. We also observed changes in the professional interest in
psychiatry and mental health, in terms of' ser terapêutico', besides the use of more technical terms. The
results indicate that the complementary technical course of health workers contributes to the formation of
professionls, proving changes in the students' conceptions, which can result in a more humane, ethical
and of quality care.
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Key words: Personal health technician, Psychiatry, Mental health, Nursing education, Training of human
resources.

Nº de Classificação: 17592
CORSI, Eliana Maria. Estresse laboral na equipe de enfermagem do setor de emergência de um
hospital no interior do estado de São Paulo e suas repercussões. 2012 . p. 78. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: O doente e as práticas terapêuticas
Orientador: Luis, Margarita Antônia Villar
Resumo: Segundo a literatura os hospitais de emergência sofrem, mais do que outras unidades, os
efeitos da falta de investimento no sistema público de saúde e de sua crise de governabilidade. O
estresse tem despontado como fator desencadeante de doenças ocupacionais, prejudicando todos os
atores envolvidos na assistência à saúde, pensando nisso, decidimos realizar uma pesquisa quantitativa
e descritiva, realizada como estudo de caso em um hospital estadual no interior de São Paulo que atende
Urgências Clínicas e Psiquiátricas, com o objetivo principal de: identificar possíveis causas do estresse
entre trabalhadores de enfermagem das alas de emergência e comparar os estressores da Sala de
Urgência (S.U.) e Emergências Psiquiátricas (P.Q.U.). O referencial teórico utilizado é o de Robert
Karasek sobre demanda-controle de estresse. Na metodologia utilizamos a observação de campo, e
após, aplicamos o instrumento Job Content Questionnaire. Encontramos Alpha de Conbrach negativo
para três dimensões: DA (Autoridade decisória), PsD (Demanda psicológica) e JI (Insegurança no
trabalho), e relacionamos isso com a inadequação transcultural da tradução da escala para a realidade
brasileira, principalmente no que tange a estabilidade empregatícia. Na comparação entre os setores
observamos que o setor S.U. apresentou escores mais altos para PsD (Demanda psicológica), PhD
(Demanda física), CT (Controle no trabalho) e SD (Uso de habilidade). O Suporte Social foi maior para o
setor P.Q.U. Concluímos que são necessários novos estudos com o mesmo objetivo para comparações e
ainda sugerimos uma revisão da tradução da escala para o português com adequação a nossa realidade
empregatícia.
Palavras-chave: Enfermagem, Esgotamento profissional, Emergências.

Abstract: According to the literature the emergency hospitals suffer more than other units, the effects of
lack of investment in the public health system and its governability crisis. Stress has emerged as a
triggering factor of occupational diseases, affecting all stakeholders in health care, thinking about it, we
decided to perform a quantitative and descriptive study, conducted as a case study in a state hospital in
São Paulo that meets Emergency Clinics Psychiatric and with the main objective to: identify possible
causes of stress among nursing staff in wards, emergency and compare the stressors Room (ER) and
Psychiatric Emergencies (PQU). The theoretical framework used is that of Robert Karasek demandcontrol over stress. Methodology used the field observation, and after we apply the instrument Job
Content Questionnaire. Alpha Conbrach found negative for three dimensions: DA (Decision authority),
PSD (Psychological demand) and JI (Job insecurity), and relate this to the inadequacy of cross-cultural
translation of the scale for the Brazilian reality, especially regarding the stability employment. Comparing
the sectors noted that the sector SU showed higher scores for PSD (Psychological demand), PhD
(Physical demand), CT (Job control) and SD (Use skill). Social Support was highest for the sector P.Q.U..
We conclude that further studies are needed with the same goal for comparisons and further suggest a
revision of the scale of the translation into Portuguese with our reality employment suitability.
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Key words: Burnout, Emergencies, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-17042013152013/pt-br.php

Nº de Classificação: 17593
SANTOS, Emanuella Barros dos. Estresse percebido dos idosos após o acidente vascular cerebral.
2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Rodrigues, Rosalina Aparecida Partezani
Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de morbimortalidade no mundo,
sendo prevalente entre a população idosa. Sofrer AVC é um episódio inesperado com alto potencial
para ser vivenciado como estressante, uma vez que representa ameaça ao controle
pessoal. Os
objetivos do estudo foram caracterizar os idosos com AVC, avaliar o déficit
neurológico, a
independência funcional, os sintomas depressivos e o estresse percebido deles, assim como a relação
entre o déficit neurológico, a independência funcional, sintomas depressivos e o estresse percebido.
Trata-se de um estudo analítico e transversal dos idosos com diagnóstico médico de primeiro evento de
AVC, atendidos na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Roteiro
estruturado para caracterização dos idosos, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de AVC do
National Institutes Health (NIHSS), Medida da Independência Funcional (MIF), Escala de Depressão
Geriátrica (EGD) e Escala de Estresse Percebido (EEP). A técnica de estatística descritiva foi utilizada
para todas as variáveis, incluindo a medida de tendência central (média e mediana) e de dispersão
(desvio padrão), para variáveis quantitativas; análise univariada (tabelas de frequência) e bivariada
(tabelas de contingência), para variáveis qualitativas. As médias das
variáveis categóricas foram
analisadas pelo T de Student para comparação entre dois grupos. Já a comparação das médias de mais
de dois grupos foi realizada por meio da ANOVA e teste de Bonferroni (post-hoc). A regressão linear
múltipla foi utilizada para ajustar as associações entre a variável resposta e as variáveis exploratórias.
Do total de 90 idosos com diagnóstico do primeiro AVC, que se caracterizaram pela média de 71,2 anos,
56,7% eram do sexo masculino, 53,3% casados, 55,6% estudaram de 1 a 4 anos, 56,7% com restrição
da participação nas atividades, 50% com cuidador familiar, 92,2% com AVC isquêmico, 68,7% com
AVC leve, 56,7% com 2 ou 3 comorbidades, 70% com independência modifica ou completa, 26,7% com
sintomas depressivos. A média do escore da Escala de Estresse Percebido foi de 14,04 (8,5) [IC 95%:
12,2 - 15,83]. Maior estresse percebido estava
associado à presença do cuidador (p < 0,001), a
restrição da participação das atividades após AVC (p < 0,001), maior gravidade do AVC (p < 0,001),
maior dependência funcional (p < 0,001) e com maior número de sintomas depressivos (p < 0,001). No
modelo da regressão linear múltipla, as variáveis presença do cuidador, independência funcional e
sintomas
depressivos explicaram 63% da variação do escore da escala de estresse, o que foi
significante (F3;86 = 51,48; p < 0,001). Os idosos após o AVC parecem vivenciar o retorno para casa de
forma estressante, sendo a percepção do estresse influenciada pela dependência funcional e sintomas
depressivos apresentados por eles. Estudos longitudinais devem ser conduzidos a fim de identificar os
preditores de estresse. Além disso, estudos qualitativos podem
aprofundar a análise para a
compreensão e significado do estresse vivenciado pelos idosos no
retorno para casa após a alta
hospitalar.
Palavras-chave: acidente vascular cerebral, Comunidade, Enfermagem geriátrica, Estresse psicológico,
Idoso.
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OLIVEIRA, Fabiane Cristina Santos de. Os sentidos do cuidado espiritual atríbuidos pelas
enfermeiras na oncologia. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os sentidos do cuidado espiritual atribuídos
pelas enfermeiras na oncologia pediátrica, por meio da análise etnográfica interpretativa. Apoiou-se no
referencial teórico da antropologia interpretativa de Clifford Geertz. Foi uma pesquisa com abordagem
metodológica qualitativa, realizada em um hospital-escola, situado no interior paulista e referência para
atendimento oncológico infanto-juvenil. Participaram do estudo nove enfermeiras que atuavam no setor
de oncopediatria. Após a aprovação do estudo por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos, os dados foram coletados por meio de observação participante e entrevista semiestruturada
audiogravadas, complementadas pelo diário de campo, entre julho de 2011 e abril de 2012. Os dados
foram analisados, seguindo-se os pressupostos da análise temática indutiva. Foram identificados
códigos, os quais, posteriormente, serviram de guia para as unidades de sentidos. Da análise realizada, a
partir dos textos produzidos, emergiram três unidades de sentidos: do conhecimento ao desafio para a
prática clínica; agindo no momento certo: o cuidado espiritual no cotidiano da enfermeira na oncologia
pediátrica; o cuidado em dose dupla: benefícios e superação. A primeira unidade de sentido do
conhecimento ao desafio para a prática clínica revelou as tentativas das enfermeiras para expressar o
conhecimento sobre o cuidado espiritual na oncologia pediátrica. A subjetividade e a complexidade, que
são próprias desse cuidado, foram lembradas pelas enfermeiras. O cuidado espiritual na oncologia
pediátrica apresentou-se articulado e indissociável da religião, da fé e da espiritualidade e difícil de ser
identificado em suas particularidades, por não possuir fronteiras claras que delimitam o seu alcance. Esse
cuidado, na visão das enfermeiras, não apresenta uma definição única; ele foi valorizado pelas
informantes com influência da cultura do câncer a partir de dor e sofrimento. A segunda unidade de
sentido discorreu sobre a necessidade de as enfermeiras conhecerem elementos culturais que são
valorizados e que norteiam o pensar e o agir dos familiares, de modo a orientarem o cuidado espiritual.
As participantes preocuparam-se também com o cuidar de si e com o fortalecimento de suas crenças
para melhor compreensão do seu trabalho na oncologia pediátrica. Esse tema apresenta, também, como
o cuidado espiritual é oferecido pelas enfermeiras, identificando situações do seu cotidiano que indicam o
momento em que o cuidado espiritual deve ser oferecido. A terceira unidade versa sobre o benefício
mútuo de prestar o cuidado espiritual. Ao mesmo tempo em que as enfermeiras atendem às
necessidades espirituais da sua clientela, elas se confortam por meio do apoio promovido por esse
cuidado. Para concretizar o cuidado espiritual, as enfermeiras superam a insegurança, a falta de
habilidades e o sofrimento inerente ao câncer. Finalizando, o estudo possibilitou apreender que os
sentidos do cuidado espiritual atribuídos pelas enfermeiras na oncologia pediátrica mostram que esse
cuidado é realizado de forma assistemática e não prescritiva, e que é oferecido em situações eleitas e
valorizadas socialmente pelo grupo somente a uma parcela da população atendida na oncologia
pediátrica. Esse conhecimento demonstra o esforço das enfermeiras para incorporar o cuidado espiritual
na assistência de enfermagem, valorizando o cuidado integral.
Palavras-chave: Neoplasias, Crianças, Cuidado em enfermagem.
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Abstract: This qualitative study aimed to analyze the meanings of spiritual care given by nurses in
pediatric oncology, through interpretive ethnographic analysis. Clifford Geertz's interpretive anthropology
was used as theoretical framework. The research was conducted in a teaching hospital which is reference
to cancer care for children and adolescents, located in the interior of the state of São Paulo. Participants
were nine nurses who worked in the oncopediatrics ward. After the approval of the study by the
Committee on Research Ethics on Human Beings, data were collected through participant observation
and audio taped semi-structured interviews, supplemented by field diary, between July 2011 and April
2012. Data were analyzed using inductive thematic analysis. Codes were identified and subsequently
served as a guide for the units of meanings. Three units of meanings emerged from the analysis of the
texts produced: from knowledge to the challenge for clinical practice; acting at the right time: spiritual care
in the daily life of nurses in pediatric oncology; double care: benefits and overcoming. From knowledge to
the challenge for clinical practice revealed attempts of nurses to express knowledge about spiritual care in
pediatric oncology. Subjectivity and complexity, which are characteristic of this care, were reported by
nurses. Spiritual care in pediatric oncology was presented as articulated and inseparable from religion,
faith and spirituality and difficult to be identified in its peculiarities, as there are no clear boundaries
defining its range. This care, according to nurses, does not have a single definition; it was valued by
participants due to the influence of the culture of cancer as pain and suffering. The second unit of meaning
addressed the need for nurses to know cultural elements that are valued and that guide family's thinking
and acting, as to guide spiritual care. Participants were also concerned about taking care of themselves
and strengthening their beliefs for a better understanding of their work in pediatric oncology. This theme
also presents how spiritual care is offered by nurses, identifying situations of everyday life that indicate the
moment in which spiritual care should be offered. The third unit deals with the mutual benefit of providing
spiritual care. At the same time that nurses meet their clientele's spiritual needs, they comfort themselves
through the support given by this care. In order to provide spiritual care, nurses overcome insecurity, lack
of skills and the suffering inherent to cancer. The study made it possible to understand that the senses of
spiritual care given by nurses in pediatric oncology show that this care is provided in an unsystematic and
non-prescriptive way, and is offered in situations elected and socially valued by the group to only a portion
of the population who receives care in pediatric oncology. This knowledge demonstrates the efforts of
nurses to incorporate spiritual care in nursing care, enhancing comprehensive care.
Key words: Adolescent, Spirituality, Child, Culture, Neoplasms, Nursing care, Religion.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013100322/publico/FABIANECRISTINASANTOSDEOLIVEIRA.PDF
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SANTOS, Ariana Elite dos. Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de
esquizofrenia. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo:.Poucos são os dados epidemiológicos sobre as alterações da comunicação em serviços de
saúde mental. Porém, através de experiências clínicas e de estudos realizados em instituições
psiquiátricas, foram observadas em indivíduos com diagnóstico de transtornos mentais, principalmente
de esquizofrenia, variações dos aspectos comunicativos, sendo a linguagem o
componente mais
afetado. Nestes indivíduos, o relacionamento e a vida em sociedade estão
prejudicados, e essas
questões estão intimamente ligadas aos processos de comunicação. Então, conhecer e avaliar seus
comportamentos comunicativos permite desenvolver
metodologias assistenciais adequadas,
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principalmente para os que utilizam serviços de saúde mental, na busca da reabilitação psicossocial. O
tipo de estudo é descritivo exploratório, realizado em um Núcleo de Saúde Mental (NSM) localizado em
uma cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil, e teve como principal objetivo descrever o
comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. A amostra foi constituída
por 50 indivíduos com o referido diagnóstico, usuários do NSM, com faixa etária entre 19 e 75 anos e
com, no mínimo, dois anos de escolaridade. Primeiramente, foi realizado um
levantamento nos
prontuários desses indivíduos no NSM, extraindo-se os dados pessoais e o subtipo de esquizofrenia.
Posteriormente, para a avaliação, foi utilizada a Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação –
Bateria MAC, constituída por 14 tarefas que avaliam os aspectos discursivo, pragmático-inferencial,
léxico-semântico e prosódico da linguagem. A análise foi realizada por meio de estatística simples
descritiva utilizando-se o Programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 16.0, e, relacionouse também, as informações extraídas dos prontuários relativas aos dados pessoais dos participantes,
possibilitando, desta
forma, uma relação entre os dados obtidos através da Bateria MAC e as
características dos usuários. Os resultados mostraram que a maior parte da amostra era do sexo
masculino, com baixa escolaridade, praticante do catolicismo e com esquizofrenia do subtipo paranoide.
Todas as tarefas avaliadas apresentaram uma porcentagem considerável de alterações, porém, as
maiores alterações, ocorreram nas tarefas de evocação lexical com critério semântico, atos de fala
indiretos, discurso conversacional e discurso narrativo, e, as menores alterações,
ocorreram nos
componentes prosódicos no nível de compreensão, destacando-se que, o nível
da produção nos
aspectos lingüísticos e emocionais da prosódia, também apresentou alteração considerável, permitindo
a conclusão de que o comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia é
desviante em todos os aspectos da linguagem. Os aspectos mais prejudicados foram o discurso e a
pragmática, que não devem ser relacionados unicamente aos aspectos lingüísticos, mas também às
características de alteração do
pensamento e da cognição, além do embotamento afetivo e das
questões sociais envolvidas nesse transtorno. Através deste estudo foi possível compreender que não
existem
características únicas para descrever o comportamento comunicativo de indivíduos com
diagnóstico de esquizofrenia, sendo importante valorizar o contexto social, cultural e econômico destes
indivíduos. Criar possibilidades comunicativas para envolvê-los na sociedade certamente contribui de
maneira significativa na sua assistência e na formulação de programas de intervenção, tarefa esta,
própria do fonoaudiólogo.
Palavras-chave: Comunicação, Esquizofrenia, Fonoaudiologia, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17603
PEREIRA, Ana Paula. Governança em higiene e limpeza hospitalar: implicações para o trabalho de
enfermagem. 2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde de enfermagem
Orientador: Chaves, Lucieli Dias Pedreschi
Resumo:.A governança na hotelaria hospitalar, atualmente, tem se mostrado como tendência.
Considerando, na atualidade, a realidade dos serviços e as perspectivas sobre a implantação do serviço
de governança hospitalar, voltada para a melhoria no processo de gestão, constata- se que ainda são
incipientes as publicações científicas sobre a temática. A interface entre o serviço de governança em
higiene e limpeza e o trabalho da equipe de enfermagem justificou a investigação das implicações da
implantação do serviço de governança em higiene e limpeza, para o trabalho da equipe de enfermagem.
O objetivo deste estudo foi caracterizar a implantação do serviço de governança em higiene e limpeza
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de unidade, em um hospital
público, e as implicações positivas e negativas para o trabalho de
enfermagem. Trata-se de pesquisa exploratória, realizada em hospital de ensino, nas enfermarias de
clínica médica, pesquisa essa desenvolvida em duas fases, a primeira com o levantamento documental
que
possibilitou a análise sobre a dificuldade de reposição do quadro de pessoal e os fatos
cronológicos do processo de implantação da governança. A segunda, um estudo de caso descritivo,
adotou-se a Técnica do Incidente Crítico como norteadora dos procedimentos metodológicos, realizada
com 11 enfermeiros, 28 auxiliares e dois técnicos de enfermagem. Os resultados foram agrupados em
82 incidentes críticos extraídos dos relatos. A análise dos
dados constou da identificação e do
agrupamento de 146 comportamentos, “demonstrar desconhecimento sobre o controle de infecção”
(13%) obteve a maior frequência negativa.
Foram extraídas e agrupadas 166 consequências. As
referências negativas redundaram em aspectos que influenciam a qualidade da assistência prestada ao
paciente, ou seja, aspectos
relativos à supervisão e à padronização do trabalho da equipe de
governança em higiene e limpeza de unidade, que podem comprometer a assistência ao paciente. As
referências positivas dizem respeito ao âmbito operacional, como agilidade na admissão de pacientes
na
unidade, que tem implicação no trabalho de enfermagem. Os resultados permitem entender a
implantação do serviço de governança em higiene e limpeza hospitalar como possibilidade de reposição
do quadro de recursos humanos, mas é presente o desafio de se avançar nesse processo no tocante à
qualificação de pessoal para o trabalho em governança em higiene e limpeza, supervisão e interação
com a equipe de enfermagem.
Palavras-chave: Administração hospitalar, Enfermagem, Organização e administração.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013133131/publico/ANAPAULAPEREIRA.PDF
Nº de Classificação: 17608
GRATIERE, Runete Aparecida. Atenção em saúde de crianças e adolescentes usuários de álcool e
outras drogas psicoativas na cidade de Taquaritinga-SP. 2012 . p. 79. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Álcool e outras drogas
Orientador: Luis, Margarita Antonia Villar
Resumo: O olhar para uma população específica, crianças/adolescentes, em uso/abuso de álcool e
outras substâncias psicoativas foi o enredo desse trabalho. Partiu-se a priori da investigação de 38 casos
de adolescentes que deram entrada no Pronto Atendimento Municipal (PAM) e foi-se construindo o
caminho percorrido pela amostra dentro das possibilidades de atendimento em Taquaritinga-SP, este
município do interior paulista pertencente à regional de Araraquara que tem como estrutura uma rede de
serviços de saúde mental especializados: um ambulatório infantil (ASMi) e um centro de atenção
psicossocial infantil (CAPSi). Identificou-se que não se tratava de uma questão simples, mas complexa
com muitas facetas, vindo em direção às perspectivas de Morin que confrontam teorias e idéias sem
preconceitos. Esse trabalho usa o estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa e
teve por objetivo identificar o percurso de crianças/adolescentes usuários de álcool e outras substâncias
psicoativas, além de verificar se o Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) do município se faria
presente como estratégia de tratamento prevista no Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao
Tratamento e Prevenção de Álcool e outras Drogas (PEAD 2009-2011). A análise resultante desse
estudo revelou que os serviços prestam acolhimento a população adscrita por várias portas de entrada,
mesmo não tendo um programa para tratamento. Mostra também que o trabalho tem a necessidade de
ser realizado em conjunto, ser articulado em rede e que sua concretização é um desafio. Com a
inexistência de respostas prontas, alerta-se para a necessidade da busca de novas reflexões e
construções a respeito do tratamento de crianças/adolescentes usuários de substâncias psicoativas.
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Palavras-chave: Adolescentes, Criancas, Drogas Psicoativas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012013103803/publico/RUNETEAPARECIDAGRATIERE.PDF

Nº de Classificação: 17611
SIMÕES, Ricardo Lopes. Estratégias de coping em profissionais de uma instituição de privação de
liberdade para adolescentes em conflito com a lei. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção em saúde mental
Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
Resumo: Pesquisas têm demonstrado a relação entre a atuação profissional em diversos setores com a
incidência de estresse, identificando agentes estressores e mensurando atividades com
maior
prevalência de desenvolvimento de sintomas característicos dessa doença. Profissões que envolvem
cuidado e/ou tutela de pessoas, como profissionais de saúde, professores e agentes prisionais, entre
outras, estão entre as que apresentam maiores estatísticas de incidência de estresse. Este trabalho
objetivou verificar a incidência de estresse e estratégias de enfrentamento (coping) em educadores
sociais, profissionais que trabalham
com adolescentes privados de liberdade pela prática de atos
infracionais. Participaram 22 trabalhadores de um Centro de Socioeducação do Estado do Paraná,
todos do sexo masculino e com idade entre 26 e 48 anos. Os instrumentos utilizados para coleta de
dados foram: Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), Inventário de Estratégias de Coping de
Folkman e Lazarus (IECFL), adaptação de Savóia (1996), e entrevista semiestrutura. Os inventários
foram analisados por meio de estatística descritiva e as entrevistas utilizando o método de análise
temática. Os resultados do ISSL apontaram elevado percentual (59%) de incidência de sintomas de
estresse entre os participantes; os domínios do IECFL com maior
frequência foram resolução de
problemas, aceitação de responsabilidade e suporte social, e as menores frequências corresponderam
aos domínios afastamento e confronto. A análise
temática identificou um conjunto de categorias:
exercício profissional e seus agentes
estressores, como excesso de atribuições, a dupla
responsabilidade de ressocializar e zelar pela segurança institucional, os conflitos nas relações entre
servidores e com a instituição e a falta de perspectivas futuras no desempenho da função; relação
institucional e os sentimentos de abandono e não desvalorização sentidos pelo grupo; percepção do
processo de adoecimento, com identificação de sintomas de estresse; e estratégias de coping, com
reconhecimento de ações de enfrentamento ao processo de estresse. Os resultados poderão contribuir
para orientar intervenções de combate à incidência de estresse entre os
servidores, com ações
curativas e preventivas, além de possibilitar um reordenamento de
questões institucionais aqui
identificadas com agentes estressores, contribuindo para otimização dos recursos humanos e alcance
de maior excelência na realização do trabalho.
Palavras-chave: Adolescentes, Educadores sociais, Estresse.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012013102501/publico/RICARDOLOPESSIMOES.PDF

Nº de Classificação: 17612
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CAPELLINI, Verusca Kelly. Exposição, avaliação e manejo da dor aguda do recém-nascido em
unidades neonatais de um hospital estadual. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Scochi, Carmen Gracinda Silvan
Resumo:.Os recém-nascidos internados em unidades neonatais são expostos a inúmeros
procedimentos potencialmente dolorosos durante sua hospitalização, e há
desconhecimento de tal
exposição e das práticas para o manejo da dor, na maioria dos serviços brasileiros de referência
neonatal. Este estudo descritivo exploratório foi realizado em três etapas, com os objetivos de avaliar o
conhecimento e as
práticas dos profissionais de saúde que atuam em unidades neonatais de um
hospital estadual do interior paulista quanto à avaliação e ao manejo da dor no recém-nascido (etapa 1),
identificar os registros de avaliação da dor e de intervenções farmacológicas e não farmacológicas para
o alívio da dor, feitos pelos
profissionais em prontuários neonatais nesse hospital (etapa 2) e
dimensionar a exposição dos neonatos a procedimentos de dor aguda, durante os primeiros sete dias
de internação nessas unidades neonatais (etapa 3). Os 15 médicos, 8 enfermeiras e 34 auxiliares de
enfermagem preencheram um questionário contendo dados relacionados ao conhecimento e às práticas
de avaliação e manejo da dor
neonatal. Na etapa 2, foi feito um estudo retrospectivo em fonte
secundária,
utilizando dados dos prontuários de 115 recém-nascidos internados nas unidades de
cuidados intensivos e intermediários neonatais do hospital, no período de 12 meses. Na etapa 3, foi
realizado registro à beira do leito de todos os eventos potencialmente dolorosos a que os recémnascidos foram submetidos, durante a primeira semana de internação nessas unidades, no período de
setembro a dezembro de 2011. Constatou-se que apenas uma auxiliar de enfermagem acredita que o
neonato não
sente dor. Todas as enfermeiras e a grande maioria dos médicos e auxiliares de
enfermagem afirmaram que avaliam a dor no recém-nascido, tendo como parâmetros de avaliação mais
frequentes o choro e a mímica facial; os parâmetros
fisiológicos, especialmente o aumento da
frequência cardíaca, foram os mais mencionados pelos médicos. Nenhum dos profissionais de saúde
conhecia escalas para a avaliação de dor no recém-nascido. Entre as medidas não farmacológicas
para o alívio da dor neonatal, citadas pelos profissionais de saúde, predominou o uso da glicose com ou
sem a sucção não nutritiva, enquanto as medicações mais referidas como adequadas para o alívio da
dor neonatal foram o fentanil e o paracetamol. Os registros sobre a avaliação e as intervenções para o
alívio da dor neonatal constavam apenas nas prescrições médicas e nos diagnósticos, prescrições e
anotações de enfermagem. Os recém-nascidos participantes da etapa 3 foram submetidos a 1.316
procedimentos potencialmente dolorosos, durante a primeira semana de internação; a média foi de 5,9 ±
4,7 procedimentos por dia, variando de 9,4 ± 6,2 no primeiro dia a 3,8 ± 3,2 procedimentos no sétimo dia
de internação. Os procedimentos dolorosos mais frequentes foram as punções de calcâneo e venosa.
Concluiu-se que há desconhecimento dos profissionais de saúde e sub-registro sobre a avaliação e o
manejo adequados da dor aguda no recém- nascido e que os neonatos são submetidos a inúmeros
procedimentos potencialmente dolorosos, durante sua hospitalização. Recomenda-se a capacitação
profissional e a elaboração de protocolos de cuidado para a avaliação adequada e o tratamento efetivo
da dor, nessas unidades neonatais.
Palavras-chave: Dor Aguda, Manejo da dor, Medição da dor, Pessoal de saúde, Recém-nascido.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013113033/publico/VERUSCAKELLYCAPELLINI.PDF

Nº de Classificação: 17615
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PARANHOS, Vania Daniele. Asma na infância: o acompanhamento da saúde da criança na estratégia
saúde da família. 2012 . p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Mello, Débora Falleiros de
Resumo:.O presente estudo teve como objetivo geral analisar as experiências dos profissionais de saúde
da estratégia saúde da família para o acompanhamento de crianças menores de cinco anos de idade
com asma, na perspectiva do cuidado integral à saúde, fornecendo subsídios para a atenção primária em
saúde da criança. Os objetivos específicos foram: descrever o perfil sociodemográfico dos profissionais
na estratégia saúde da família nas unidades investigadas; descrever os sinais e sintomas, as medidas
preventivas e promocionais e o tratamento relacionado à asma em crianças que os profissionais de
saúde relatam na estratégia saúde da família; identificar e analisar as experiências dos profissionais de
saúde no acompanhamento da saúde de crianças menores de cinco anos de idade com asma no
contexto da estratégia saúde da família, na perspectiva do cuidado integral em saúde. Estudo descritivo e
exploratório com análise qualitativa dos dados, desenvolvido em Ribeirão Preto-SP, em quatro unidades
com Estratégia Saúde da Família (ESF), selecionadas com base no número de crianças até cinco anos
de idade cadastradas e em acompanhamento, a partir de dados do Sistema de Informação da Atenção
Básica. Os participantes foram 25 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem e agentes comunitários de saúde), que estavam trabalhando nas unidades há pelo menos
um ano, após aprovação em comitê de ética em pesquisa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
gravadas e individuais e a análise dos dados foi pautada na análise temática. Os resultados trazem
aspectos relevantes sobre o acompanhamento da saúde da criança, destacando elementos da
organização da assistência à criança na ESF, do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, do
seguimento especializado e das relações com a família no cuidado cotidiano da criança com asma. No
cuidado em saúde o diálogo é fundamental, com construção da empatia, confiança, vínculo e coresponsabilidade entre os profissionais e as mães e famílias, buscando o alcance da adesão, um
tratamento eficaz, a promoção da saúde e qualidade de vida da criança e sua família. Assim, são muito
importantes as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da criança, centradas
na continuidade e integralidade da assistência.
Palavras-chave: Asma, Atenção integrada às doenças prevalentes na infância, Atenção primária à
saúde, Continuidade da assistência ao paciente, Criança, Manejo, Saúde da família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06112012190315/publico/vaniadanieleparanhos.pdf

Nº de Classificação: 17616
INOCENTI, Aline. A experiência da reconstrução mamária para mulheres com câncer de mama.
2012 . p. 84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Este estudo descritivo, com abordagem qualitativa, teve como objetivo compreender como é a
experiência da reconstrução mamária na vida de mulheres com câncer de mama. Para obtenção dos
dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 mulheres submetidas à cirurgia para
reconstrução mamária e cadastradas em um serviço especializado em reabilitação pós-mastectomia.
Para tratamento dos dados, utilizou-se o método de análise
temática proposto por Bardin, o qual
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proporcionou a obtenção de dois temas principais: o primeiro abordou a experiência das mulheres entre
o diagnóstico e a realização da cirurgia reconstrutora e agrupou categorias referentes aos sentimentos e
às atitudes das mulheres diante do diagnóstico de câncer de mama e como se deu o processo decisório
pela reconstrução mamária. No segundo, as categorias estiveram relacionadas à forma como a mulher
se vê, depois da reconstrução, e o que a mesma significou em sua vida, como ela percebe seus
benefícios e convive com as limitações decorrentes da cirurgia reconstrutora, bem como o papel das
diversas redes de apoio em sua trajetória. Neste estudo, dentre outros
motivos apontados pelas
mulheres na escolha da reconstrução, destacou-se a influência do médico na decisão pela cirurgia. A
recuperação da mama devolveu a algumas mulheres sua
autoestima e a sensação de estarem
completas novamente, ajudou-as a recuperar sua autoimagem e a superar o trauma causado pela
doença, proporcionando-lhes, por exemplo, a
segurança para manterem ou iniciarem um
relacionamento afetivo e sexual com um parceiro. As complicações no pós-operatório desencorajaram
as mulheres a finalizarem a cirurgia e
provocaram o medo de uma nova perda, as cicatrizes e
deformidades na mama causaram insatisfação e a perda da sensibilidade do retalho ocasionou, em
alguns casos, comprometimentos na esfera sexual e na percepção da neomama. Observou-se que as
redes de apoio às mulheres com câncer se mostraram presentes em todas as fases do adoecer, desde
o diagnóstico até a reabilitação. A família, os amigos e o grupo de reabilitação foram as fontes de
suporte mais frequentes, e a participação deles mostrou-se fundamental para a reinserção das mulheres
na sociedade. Os dados obtidos neste estudo podem oferecer subsídios para a implementação de
ações no âmbito do atendimento às mulheres com câncer de mama, as quais devem envolver paciente,
família e profissionais de saúde.
Palavras-chave: Mamoplastia, Neoplasias de mama, Reabilitação, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153340/publico/ALINEINOCENTI.pdf

Nº de Classificação: 17617
CORREIA, Fernanda Ribeiro. Tradução, adaptação cultural e validação inicial no Brasil da Palliative
Outcome Scale (POS). 2012 . p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Carlo, Marysia Mara Rodrigues do Prado de
Resumo:.Medidas objetivas de avaliação têm sido cada vez mais utilizadas em contextos de assistência
e pesquisa em saúde. O uso de escalas de avaliação de Qualidade de Vida também tem crescido em
âmbito nacional e internacional, mas ainda não há, no Brasil, uma medida de
avaliação desse
constructo voltada especificamente para a população em Cuidados Paliativos. Por meio de uma revisão
de literatura, identificou-se a Palliative Outcome Scale (POS) que é uma escala multidimensional de
avaliação de Qualidade de Vida de pessoas em Cuidados Paliativos. Desenvolvida originalmente na
Inglaterra, foi adaptada culturalmente e validada em diversos países e apresenta duas versões: uma
self, destinada ao paciente, e outra proxi, destinada ao profissional da área da saúde. O objetivo deste
estudo é realizar a tradução, adaptação cultural e validação inicial da POS para o Brasil (POS-Br).
Trata-se de estudo transversal, de caráter quantitativo e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa
do HCFMRP-USP (Processo n° 12148/2009). A pesquisa foi conduzida junto a 6
profissionais de saúde que atuam em Cuidados Paliativos (pré-teste) e 68 pacientes com diagnóstico de
câncer e em Cuidados Paliativos, sendo que 18 participaram do pré-teste e 50 do teste piloto. Além da
POS-Br, foram aplicadas com a população do estudo a escala de Karnofsky (KPS) e o European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC
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QLQ-C30). Os dados coletados foram analisados através do programa SPSS v.17.0 e verificadas as
propriedades psicométricas iniciais de validade e confiabilidade da POS-Br, versão para o paciente.
Embora seja considerada uma escala multidimensional, os resultados apontaram um alfa de Cronbach
de a=0,535 para a escala total e a análise fatorial indicou que ela apresenta maior consistência interna
quando
considerada como uma escala total (fator único), do que quando analisada por diferentes
fatores. Em relação à confiabilidade teste reteste, obteveram-se valores de Kappa que variaram de
k=0,07 a 0,052, semelhantes aos identificados na escala original. As análises de correlação entre os
itens da POS-Br e as dimensões da EORTC QLQ C-30 apresentaram validade convergente satisfatória.
Considerando as especificidades da população estudada, conclui-se que a POS-Br pode se constituir
numa escala válida e confiável tanto no contexto da intervenção clínica como da pesquisa em Cuidados
Paliativos.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Qualidade de vida, Validação de instrumentos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153946/publico/FERNANDARIBEIROCORREIA.pdf

Nº de Classificação: 17618
CAVELAGNA, Milena Ferreira. Grupo de psicoeducação diretivo e não-diretivo: impacto na adesão,
conhecimento e qualidade de vida de portadores de transtorno afetivo bipolar. 2012 . p. 145.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Miasso, Adriana Inocenti
Resumo: O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é crônico, grave, prejudica a qualidade de vida (QV) do
portador e requer tratamento medicamentoso contínuo, mas os portadores têm dificuldade em aderir à
farmacoterapia. A psicoeducação pode propiciar a adesão medicamentosa, manejo adaptativo do
transtorno, aumento da QV, entre outros benefícios. Este estudo teve como objetivos identificar e
comparar o impacto da psicoeducação, em grupo diretivo (GD) e não-diretivo (GND), no conhecimento do
portador sobre o TAB e medicamento, na sua adesão à terapia medicamentosa, na sua QV e verificar
como ele percebe seu cotidiano, antes e após a psicoeducação. Trata-se de estudo de intervenção,
longitudinal, tipo follow-up, com abordagem quali-quantitativa. A amostra incluiu 28 portadores de TAB,
não aderentes à farmacoterapia, acompanhados em um Núcleo de Saúde Mental (NSM). Os
participantes foram distribuídos, por sorteio, em três grupos: grupo controle (GC), composto por 12
pacientes, GD e GND, com oito pacientes cada. Ambos os grupos de intervenção foram submetidos a 21
sessões semanais de psicoeducação (com temas pré-definidos para o GD e temas definidos pelos
pacientes no GND) e três encontros de follow-up, além do tratamento padrão oferecido pelo NSM. O GC
foi submetido ao tratamento padrão oferecido pelo NSM. A coleta de dados ocorreu por meio de
entrevista semiestruturada norteada pelos instrumentos: Teste de Morisky e Green, Instrumento de
avaliação do grau de conhecimento sobre a terapêutica medicamentosa, WHOQOL-bref e roteiro
elaborado pela pesquisadora. Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado o programa SAS 9.0 e
para os dados qualitativos, a Análise de Conteúdo. Os resultados revelaram que ambos os grupos, GD e
GND, interferiram positivamente no aumento do conhecimento do paciente sobre o nome e dose do
medicamento utilizado, em relação ao GC, porém, não diferiram entre si. Parte dos pacientes passou a
aderir aos medicamentos, em diferentes momentos, nos grupos GD e GND, entretanto não foram
verificadas diferenças significativas em relação ao GC ou associação entre tipo de grupo (GD e GND) e
adesão. Observou-se aumento não significativo da QV no GD e diminuição no GND em todos os
domínios. Não foram observadas diferenças significativas na QV entre grupos de intervenção bem como
entre os mesmos e o GC. Três categorias revelaram elementos significativos do cotidiano dos portadores
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de TAB, antes e após a participação no grupo de psicoeducação: "A compreensão e aceitação do
transtorno", "O desejo de estabelecer trocas" e "As limitações no cotidiano". A psicoeducação grupal
promoveu entendimento do TAB, trocas de experiências, atenuação de algumas limitações decorrentes
do transtorno e o enfrentamento adaptativo de limitações não superadas. Considerando o importante
papel dos grupos de psicoeducação no cotidiano dos sujeitos deste estudo, constitui desafio a
implementação dessa abordagem terapêutica pela equipe de saúde dos serviços de assistência ao
portador de transtorno mental.
Palavras-chave: Uso de medicamentos, Transtorno bipolar, Qualidade de vida.

Abstract: The Bipolar Affective Disorder (BD) is chronic, severe, and affects the patient's quality of life
(QoL) and requires continuous drug treatment, but patients have difficulty adhering to pharmacotherapy.
Psychoeducation can provide medication adherence, adaptive management of the disorder, increase of
the QoL, among other benefits. This study aimed to identify and compare the impact of psychoeducation,
in a directive (DG) and non-directive group (NDG), in the knowledge of the patients on the BD and
medication, in their adherence to drug therapy, in their QoL, and verify how they perceive their daily life,
before and after psychoeducation. This is a longitudinal follow-up and intervention study with qualiquantitative approach. The sample included 28 patients with BD, who were non-adherent to
pharmacotherapy, assisted at a Mental Health Center. Participants were randomly assigned into three
groups: control group (CG) composed of 12 patients, DG and NDG composed of 8 patients each. Both
intervention groups were submitted to 21 weekly sessions of psychoeducation (with pre-defined themes
for the DG and themes defined by the patients for the NDG), and three follow-up meetings, in addition to
standard treatment offered by the Mental Health Center. The CG was submitted to standard treatment
offered by the Mental Health Center. Data collection occurred through semi- structured interview guided
by the instruments: Morisky and Green Test, Instrument for the assessment of the degree of knowledge
about drug therapy, WHOQOL-bref, and script developed by the researcher. For the quantitative data
analysis, the SAS 9.0 software was used, and for the qualitative data, the content analysis. Results
revealed that both groups DG and NDG interfered positively in the increase of patient's knowledge
regarding the name and dose of medication used in relation to the CG, however, they did not differ among
themselves. Some of the patients began to adhere to medications at different times, in the directive and
non-directive groups; however there were no significant differences in relation to the CG or association
between the type of group (GD and NDG) and adherence. It was observed a non significant increase in
QoL regarding the DG and a decrease regarding the NDG related to all domains. There were no
significant differences in QoL among the intervention groups as well as among them and CG. Three
categories showed significant elements of daily life of patients with BD before and after participation in the
psychoeducational group: "The understanding and acceptance of the disorder," "The desire to establish
exchanges" and "Limitations in daily life." The psychoeducational group promoted understanding of the
BD, exchange of experiences, attenuation of some limitations resulting from the disorder, and cope with
limitations not exceeded. Considering the important role of the psychoeducational groups in the daily life
of the participants of this study, the implementation of this therapeutic approach by the health care team of
health services for the mentally ill is a challenge.
Key words: Adherence to medication, Bipolar Disorder, Group Structure, Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012203023/en.php

Nº de Classificação: 17619
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FERREIRA, Milene Dias. Subnotificação de acidentes com material biológico pelos profissionais de
enfermagem de um hospital-escola do interior paulista. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Sílvia Rita Marin da Silva
Resumo: Introdução: os profissionais da área da saúde, em especial, os de enfermagem se expõem
constantemente ao risco biológico e dessa maneira podem adquirir doenças em seu ambiente de
trabalho. Diversos patógenos podem ser transmitidos após exposição ocupacional e os de maior
relevância epidemiológica são os VHI, VHB e VHC. A notificação de acidentes envolvendo material
biológico garante não apenas o respaldo legal ao profissional, mas também possibilita que as instituições
de saúde possam elaborar, implementar e posteriormente avaliar estratégias de prevenção desses
acidentes. Objetivos: identificar a taxa de subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe
de enfermagem e os motivos referidos que contribuíram para a subnotificação. Material e Métodos: tratase de um estudo de corte transversal. A população do estudo foi composta por todos os profissionais de
enfermagem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo que prestavam assistência direta aos pacientes ou que manuseavam objetos utilizados por
eles e que concordaram em participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os profissionais foram entrevistados individualmente, no próprio local de trabalho e
em sala privativa. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva utilizando-se o programa
Statistical Package for the Social Science versão 17.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa do próprio hospital. Resultados: dos 1666 profissionais entrevistados, 352 referiram ter se
acidentado com material biológico nos últimos doze meses que antecederam a data da entrevista e
destes, 129 não foram notificados por meio da Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT), assim, a
taxa de subnotificação de acidentes foi de 36,6%. O motivo mais frequentemente relatado para justificar a
subnotificação foi considerar o acidente como de baixo risco. Conclusão: o presente estudo permitiu
identificar a taxa de subnotificação de acidentes com material biológico ocorrido com profissionais de
enfermagem de um hospital-escola do interior paulista e os principais motivos referidos pelos
profissionais que alegaram não ter preenchido a CAT. Acredita-se que o presente estudo possa contribuir
para proposição de medidas para aumentar a adesão dos profissionais ao procedimento de notificação e
consequentemente conferir maior segurança à saúde desses trabalhadores.
Palavras-chave: Notificação de acidentes de trabalho, Exposição de agentes biológicos.

Abstract: Introduction: the healthcare workers, particularly, nursing professionals are constantly exposed
to biological risk and then, they can get diseases in their workplace. There are several pathogens that can
be transmitted after an occupational exposure and those of most epidemiological relevant are the HIV,
HBV and HCV. The notification of accidents involving biological material besides providing legal support to
the professional also enables healthcare institutions to develop, implement and after evaluate strategies to
prevent further accidents. Objectives: to identify the rate of underreporting of accidents with biological
material by nursing staff and the referred factors that contributed to underreporting. Material and Methods:
this is a cross-sectional study. The population was composed by the nursing professionals of the Hospital
das Clínicas of the University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School who provided direct care to
patient or handling objects used by them and agreed to participate by signing the Consent Form. The
professionals were interviewed individually, in their own workplace and in a privative room. Data were
analyzed using descriptive statistics through the Statistical Package for the Social Science, version 17.0.
The study was approved by the Research Ethics Committee. Results: of the 1666 respondents, 352
reported having been injured with biological material in the last twelve months preceding the date of the
interview, and among them, 129 were not notified through the Occupational Accident Report (OAR), thus
the rate of underreporting of accidents was 36.6%. The most frequently reported reason for underreporting
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was considering the accident as a low risk. Conclusions: this study allowed to evaluate the rate of
underreporting accidents involving biological material occurred with nursing professionals of a teaching
hospital in the interior of the São Paulo state and the main reasons given by the professionals who refered
not to have filled out the OAR. It is believed that this study can contribute to propose measures to improve
professionals' adherence to the notification procedure and consequently to check greater safety to the
health of these professionals.
Key words: Exposure to biological agents, Nursing team, Occupational accidents registry.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20082012151536/publico/MILENEDIASFERREIRA.pdf

Nº de Classificação: 17621
GIL, Gislaine Pinn. Evolução clínica de pacientes dois anos após a internação em decorrência do
primeiro episódio da Síndrome Coronariana Aguda. 2012 . p. 73. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Dantas, Rosana Aparecida Spadoti
Resumo: Os avanços na área da saúde têm resultado na redução da morbidade e permitido maior
sobrevida aos pacientes coronariopatas. Entretanto, a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) ainda
representa uma das questões de saúde pública mais relevante da atualidade. O objetivo geral do estudo
foi avaliar a evolução clínica dos pacientes durante a primeira internação decorrente da SCA e nos
primeiros dois anos após a hospitalização. As principais variáveis de interesse investigadas foram:
mortalidade, reinternações e tratamentos de revascularização do miocárdio (Intervenção Coronária
Percutânea – ICP e Cirurgia de Revascularização do Miocárdio - CRVM). O delineamento utilizado foi
observacional, tipo coorte. A amostra foi composta por pacientes que foram internados em decorrência
do primeiro episódio de uma SCA, entre maio de 2006 e julho de 2009, em um hospital geral público de
ensino. Os dados foram coletados em 2011 mediante consultas aos prontuários dos participantes e ao
sistema eletrônico de agendamento do hospital, utilizando-se de um instrumento elaborado pela
pesquisadora. Os dados foram analisados utilizando testes de associação Qui-quadrado, Exato de Fisher
e t de Student para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de 0,05. A taxa de
mortalidade foi calculada dividindo o número de óbitos ocorridos em até dois anos de seguimento pela
somatória do tempo total de observação do estudo. Participaram da investigação 234 pacientes, sendo
140 (59,8%) diagnosticados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e 94 (40,2%) com Angina Instável (AI).
A idade média foi de 58 anos (D.P.=12,2 anos), com predomínio de indivíduos do sexo masculino
(69,2%). Durante a internação inicial não houve associação entre a presença de complicações e a
manifestação clínica da SCA; os pacientes com AI tiveram média de tempo de permanência hospitalar
maior que IAM (12,5 e 10 dias, respectivamente), mas essa diferença não foi estatisticamente
significante. As ICPs foram mais realizadas nos pacientes com IAM, enquanto as CRVMs foram mais
realizadas nos pacientes com AI, sendo a associação entre essas variáveis estatisticamente significantes.
Ao longo do seguimento de até dois anos após a alta da internação inicial, 71,4% dos pacientes foram
submetidos a, pelo menos, um procedimento de revascularização do miocárdio; 27,4% necessitaram de
outras hospitalizações, e desses, 71% tiveram uma nova internação e 6,5% reinternaram cinco vezes. Na
primeira reinternação, a causa mais prevalente foi a ICP programada e nas internações posteriores foi a
angina. A taxa de mortalidade hospitalar foi de 3%, tendo ocorrido 13 óbitos durante todo o seguimento
do estudo, sem diferença estatística entre as manifestações da SCA. A taxa de mortalidade geral do
estudo foi de 35,75/1000 pessoas por ano. Os resultados do estudo ampliaram nossos conhecimentos
sobre como é o perfil deste grupo de pacientes atendidos em decorrência do primeiro episódio de SCA
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em um hospital geral, de nível terciário, e como se dá a evolução clínica durante a internação e a longo
prazo.
Palavras-chave: Doenças coronárias, Sindrome coronariana aguda.

Abstract: The advances in health have led to reduced mo rbidity and improved survival of patients living
with coronary diseases. However, Acute Cor onary Syndrome (ACS) represents one of the most relevant
public health issues nowadays. The aim of this study was to assess the clinical evolution of patients who
suffered from ACS, fr om their first admission to the hospital until two years after that episode. The main
interest variables investigated were: mortality, hospital readmissions and myocardial reva scularization
therapies (percuta neous coronary intervention - PCI and Coronary Artery Bypass Grafting surg ery CABG). This research was designed as an observational cohort study. The study sample was patients
admitted into a general school hospital due to the first episode of ACS, from May 2006 through July 2009.
Data were collected in 2011 from patients' medical records and the hospital's appointment schedule
database, using a form designed by the researcher. Data were analyzed by chi-square, Fisher's exact test
and t-Student association tests for independent samples. The significance level was 0.05. Mortality rate
was calculated by dividing the number of deaths occurred up to two years after the first ACS episode by
the total period of observation taken within the study. As such, 234 patients took part in the study, 140
(59.8%) were diagnosed with Acute Myocardial Infarction (AMI) and 94 with Unstable Angi na (UA). The
mean age was 58 years old (s.d.=12.2), most were male (69.2%). During hosp ital stay there was no
association between medical complications and clinical manifest ation of ACS. Patients with UA had mean
hospital stay higher than AMI patients (12.5 and 10 days, respectively), alt hough this was not statistically
relevant. PCI were more prevalen t in AMI patients, whereas CABG were to UA patients, displaying
statistically relevant association between these variables. During the two-year follow up period after
hospital discharge, 71.4% of patients were submitted to, at least, a myocardial revascularization pr
ocedure. 27.4% of patients were hospitalized again, 71% of this group had to be readmitted and 6.5% had
been readmitted five times. At their first readmission, the most prevalent cause was a sc heduled PCI and
the following hospitalizations were due to angina. The hospital mortality rate was 3%, as 13 deaths
occurred during the period of study, with no statistically significance between the ACS manifestations. The
general mortality rate of this study was 35.75/1000 people per year. The results of this study improved our
knowledge over the profile of this population admitted into a general tertiary hospital due to their first ACS
episode. It also shone some light over the clinical evolution of this disease during hospitalizat ion and at
long term period.
Key words: Acute Coronary Syndrome, Angioplasty, Clinical Evolution, Coronary disease, Mortality.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012122855/publico/GISLAINEPINNGIL.pdf
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LUIZE, Paula Batista. Condutas dos profissionais de enfermagem de um hospital especializado em
oncologia que sofreram exposição a material biológico. 2012 . p. 89. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças Infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Silvia Rita Marin da Silva
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Resumo: Introdução: os acidentes ocupacionais envolvendo material biológico são uma preocupação
para as instituições de saúde, uma vez que podem causar sérios agravos à saúde dos profissionais. Os
trabalhadores de enfermagem têm sido os mais acometidos por esses acidentes e medidas profiláticas
são essenciais para minimizar o risco de soroconversão aos patógenos veiculados pelo sangue.
Objetivo: avaliar as condutas relatadas pelos profissionais de enfermagem que sofreram exposição a
material biológico referentes à notificação do acidente por meio da CAT e a procura por atendimento
clínico especializado. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de corte transversal realizado num
hospital especializado em oncologia do interior paulista, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
referida instituição. No momento da coleta de dados trabalhavam no hospital 518 profissionais de
enfermagem, 51 recusaram participar e 26 estavam afastados, assim a população foi composta por 441
profissionais que aceitaram participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais, realizadas no próprio
local de trabalho, no período de 01/01/2011 a 30/06/2011, e analisados por meio de estatística descritiva,
utilizando-se o programa Statistical Package for the Social Sciences, versão17.0. Resultados: dos 441
sujeitos entrevistados, 82 referiram ter sofrido 127 acidentes com material biológico nos doze meses que
antecederam a data da entrevista. Ressalta-se que 57,3% dos profissionais acidentados realizaram a
conduta correta, ou seja, notificaram o acidente por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho e
procuraram atendimento clínico especializado, porém 42,7% não adotaram nenhuma conduta após o
acidente. Quanto aos motivos alegados pelos profissionais de enfermagem para não notificarem o
acidente por meio da CAT e não procurar o atendimento clínico especializado o mais freqüente foi
considerar a notificação desnecessária, subestimando o risco do acidente (72,1%). Conclusão: o
presente estudo permitiu identificar a prevalência de subnotificação dos acidentes com material biológico
pela equipe de enfermagem e também os principais motivos alegados pelos profissionais que não
adotaram a conduta preconizada na instituição. Acredita-se que esses resultados podem contribuir para a
elaboração e implementação de medidas visando aumentar a adesão às condutas pós-exposição e
consequentemente melhorar a segurança dos trabalhadores.
Palavras-chave: Exposição de agentes biológicos, Acidentes de trabalho.

Abstract: Introduction: occupational accidents involving biological material are a concern for the health
institutions, since it can cause serious damage to the health of professionals. The nursing team has been
most affected by such accidents, thus preventive measures are essential to mi nimize the risk of
seroconversion to bloodborne pathogens. Objective: to evaluate the conducts reported by nursing
professionals, who were exposed to biologic al material, relating to notification of the accident through the
COA and the demand for specialized clinical care. Materials and Methods: this is a cross-sectional study
conducted in a specialized oncology hospital in the interior of São Paulo State, approved by the Research
Ethics Committee of that institution. At the time of data collec tion, 518 nursing professionals worked in the
hospital; 51 refused to participate and 26 had work leave, so the population was composed of 44 1
professionals who accept ed to participate in the study by signing the consent form. Data we re collected
through individual interviews performed in the workplace from 01/01/2011 to 30/06/2011, and analyzed
using descriptive statistics, through the Statistica l Package for the Social Sciences, version 17.0. Results:
of the 441 subjects interviewed, 82 reported having suffered 127 accidents with biological material in the
tw elve months preceding the interview date. It is highlighted that 57.3% of the injur ed professionals made
the right conduct, i.e., reported the accident through the Communication of Occupational Accidents (COA)
and sought specialized clinical care; how ever 42.7% did not adopted any conduct after the accident.
Regarding the reasons given by nursing staff for not reporting the accident through the COA and not seek
specialized clinical care, the most frequent were they did not consider it important to report,
underestimating the risk of accident (72.1%). Conclusion: this study identified the prev alence of the
underreporting of accidents with biological material by the nursing staff and also the main reasons given
by the professionals who have not adopted the conduct recommended by the institution. It is believed that

690

these resu lts may contribute to the development and implementation of measures to incr ease adherence
to post-exposure conduct and thus to improve the safety of professionals.
Key words: Exposure to biological material, Nursing team, Occupational accidents, Occupational
Accidents Registry, Therapeutical Aproaches.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012131956/publico/PAULABATISTALUIZE.pdf

Nº de Classificação: 17626
ESTEVES, Michelly Rodrigues. Um olhar sobre a rede social no enfrentamento da violência escolar
nas instituições de ensino médio de Alfenas-MG. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Carvalho, Maria das Graças Bomfim de
Resumo: A violência é um fenômeno sócio-histórico que acompanha a trajetória da humanidade, possui
diferentes tipos e geralmente é identificada com dificuldade. Suas manifestações são inúmeras e atingem
todos os domínios da vida social. Nesse aspecto, observamos a crescente preocupação com a violência
escolar. A interação entre escola, família e comunidade, assim como a possibilidade de se estabelecer
uma rede social, constitui-se em um fator relevante para a proteção e o desenvolvimento das habilidades
sociais na infância e adolescência bem como para a efetiva atenção à violência no contexto escolar. Este
estudo teve como objetivo identificar e analisar as redes sociais em torno das escolas de ensino médio
pertencentes à rede estadual de Alfenas-MG para o enfrentamento dos casos de violência escolar. Tratase de uma pesquisa descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa. O campo de estudo foi composto
por seis escolas urbanas públicas de ensino médio do município de Alfenas-MG e os sujeitos, nove
supervisores pedagógicos das referidas escolas. Os instrumentos de coleta de dados foram o Mapa
Mínimo da Rede Social Institucional e a entrevista semiestruturada. A análise dos dados ocorreu apoiada
no referencial de Análise de Conteúdo, modalidade Temática, identificando os seguintes Núcleos
Temáticos: A Escola e a Violência; Enfrentamento da Violência Escolar. O segundo Núcleo Temático teve
como subtemas: Ações Internas e A Atuação em Rede. O fenômeno violência é compreendido com
dificuldade e vários atos não são percebidos como violentos. As escolas aplicam advertência verbal ou
escrita, comunicam pais ou responsáveis e entram em contato com Conselho Tutelar, Guarda Municipal e
Promotoria Pública. No que se refere à atuação em rede, Conselho Tutelar, Promotoria Pública, Guarda
Municipal, Prefeitura Municipal e universidades surgiram como apoio para o enfrentamento da violência
escolar. Constatamos um número reduzido de vínculos e a fragilidade significativa entre aqueles
existentes. Observamos a necessidade de estratégias voltadas à orientação de alunos, funcionários,
famílias e comunidade para o enfrentamento das violências que ocorrem no âmbito escolar, sendo
preciso o fortalecimento das redes sociais.
Palavras-chave: Redes sociais, Violência, Escolas.

Abstract: Violence is a social-historical phenomenon that accompanies the history of mankind, has
different types and is generally difficulty to be identified. Its manifestations are numerous and affect all
areas of life. In this regard, can be noted the growing concern on school violence. The interaction among
school, family and community as well as the possibility of establishing a social network, constitutes a
relevant factor in the protection and development of social skills in childhood and adolescence as well as
for effective attention to violence in the school context. This study was aimed to identify and analyze social
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networks around the state high schools in Alfenas-MG in the dealing against cases of school violence. It is
a descriptive research, exploratory, with qualitative approach. The field study consisted of six urban public
schools in Alfenas-MG and the subjects were nine educational supervisors of those schools. The
instruments for data collection were the Minimun Map of the Institutional Social Network and the semistructured interview. The data analysis was supported in the frame of Content Analysis, Thematic
modality, identifying the following Core Themes: The School and The Violence; Fight Against School
Violence. The second Core Theme was divided in sub-themes: Internal Actions and Acting in Network.
The phenomenon of violence is understood with difficulty and some actions are not perceived as violent.
The schools conduct verbal or written warning, communicate the parents or guardians, come in contact
with Child Protection Council, the Municipal Guard and the Public Prosecutor. Regarding the action in
network, Child Protection Council, Public Prosecutor, Municipal Guard, City Hall and universities have
emerged as support for the fight against school violence. Were found a small number of links and the
significant weaknesses between those existing. It could be seen the need of strategies for orientation of
students, staff, families and communities to confront the violence occurring in schools, requiring the
strengthening of social networks.
Key words: Schools, Social networks, Violence.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012155354/publico/MICHELLYRODRIGUESESTEVES.pdf

Nº de Classificação: 17627
BERALDO, Aline Ale. Tempo de busca do primeiro serviço de saúde e o diagnóstico da tuberculose
relacionado ao doente, Ribeirão Preto-SP, 2009. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de saúde
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: O processo de obtenção diagnóstica da tuberculose (TB) é permeado por aspectos
relacionados à acessibilidade aos serviços de saúde, que interferem diretamente na conduta do doente
em buscar por atendimento após perceber o início dos sintomas da doença. Reconhecer
esses
aspectos pode contribuir na elaboração de medidas que levem à identificação precoce dos casos,
diminuição do tempo diagnóstico e disseminação do agravo na comunidade. O presente estudo teve
como objetivo, analisar o tempo do doente na busca por serviço de saúde para o diagnóstico da
tuberculose no município de Ribeirão Preto – SP, 2009. Estudo descritivo do tipo transversal, realizado
em Ribeirão Preto. De 113 doentes de TB, que estavam em tratamento no período de julho a novembro
de 2009, foram entrevistados 94, que atenderam os critérios de seleção. Utilizou-se um questionário
estruturado baseado no Primary Care Assessment Tool (PCAT) adaptado para o enfoque no diagnóstico
da TB. Para a análise dos dados, medidas de tendência central (mediana e intervalos interquartis) foram
utilizadas para analisar a variável: “tempo decorrido entre sentir-se doente e a primeira procura pelo
serviço de saúde”. Estabeleceu-se a mediana como valor mais adequado para a caracterização dos dois
grupos de doentes (atraso e não atraso). Considerou-se atraso ao diagnóstico, doentes que demoraram
mais de 15 dias para buscar pelo primeiro atendimento em um serviço de saúde. Em seguida, por meio
do cálculo da Razão de Prevalência identificaram-se as variáveis sócio-demográficas, clínicas e da
dimensão porta de entrada de maior atraso na busca por atendimento. O primeiro serviço de saúde
procurado foram os
Serviços de Pronto Atendimento (SPA) (57,4%), seguidos pelas Unidades de
Atenção Básica (UAB) (24,5%) e Serviços Especializados (SE) (18,1%). Já o acesso ao diagnóstico
ocorreu nos SE (60,6%), seguidos dos SPA (26,6%) e das UAB (12,8%). Quanto ao tempo de atraso
ao diagnóstico, em relação às informações sócio-demográficos, o perfil dos doentes que mais
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demoraram para buscar pelos SPA foram: idade entre 50 a 59 anos (30 dias); SE: gênero masculino (30
dias), com escolaridade (21dias); renda acima de cinco salários mínimos (30 dias). Informações clínicas:
SE: forma clínica pulmonar, caso novo e com co-infecção TB/HIV, (20 dias). Dimensão porta de entrada
(primeiro serviço de saúde pocurado): UAB:
sintomas moderados da doença (30 dias); SPA: não
consumiam bebidas alcoólicas (25 dias) e com conhecimento satisfatório sobre a TB (26 dias); SE: não
realizavam controle preventivo de saúde (30 dias), fumavam (20 dias), com conhecimento satisfatório
sobre a TB (26 dias), não procuravam o serviço de saúde mais próximo do domicílio (30 dias). O serviço
de saúde de maior acessibilidade foram os SPA, (funcionamento de 24h, demanda livre). É necessário
capacitar as equipes de saúde, para identificarem os doentes de TB que tiveram maior atraso na busca
por atendimento, favorecendo a acessibilidade ao diagnóstico precoce e contribuindo no controle da
doença.
Palavras-chave: Tuberculose, Acessibilidade, Diagnóstico tardio.

Abstract: The process of obtaining diagnosis for tuberculosis (TB) is permeated by aspects relating to the
accessibility of health services, which impact directly on the conduct of patients in search of medical
attention after noticing the first symptoms of the disease. Recognising these aspects can contribute to the
development of measures that lead to the early diagnosis of cases, reduction in the overall time taken in
the diagnostic process and alleviation of the impacts of TB on the community. The aim of the present
study was to analyse the patient time in the search in first health service for the diagnosis of tuberculosis
in city of Ribeirao Preto, SP, 2009. Descriptive study, cross sectional conducted in Ribeirao Preto. Of 113
TB patients that were in treatment during the period between June and November of 2009, 94 were
interviewed that fulfilled the selection criteria. A questionnaire was used based on the Primary Care
Assessment tool (PCAT), which was adapted for focus on the diagnosis of TB. For the analysis of data,
measures of central tendency (median and interquartile intervals) were utilised to analyse the variable:
,,time elapsed between the appearance of symptoms and the first search for health services". The median
was established as the most appropriate value for the characterisation of two groups of patients (timely
and delay). Patients were considered ,,delay" if the time between the first signs of illness and the search
for health sercices was greater than 15 days. Next, through calculation of the prevalence ratios,
socioeconomic, demographic, clinical and gateway dimension were identified for the greatest delay in the
search in first health service. The emergency services (ES) room was the most common health service
first sought by patients (57.4%), followed by primary health care (PHC) (24.5%), and finally specialists
services (SS) (18.1%). The leading service with regard to obtaining a diagnosis was that of SS (60.1%),
followed by ES (26.6%), and PHC (12.8%). Regarding the delay in obtaining a diagnosis, and with relation
to socio-demographic information, patients that took the longest to seek health services through ES rooms
were: between 50-59 years of age (30 days); SS: masculine (30 days), educated (21 days), receive a
salary greater than five times the minimum wage (30 days). Clinical Information: SS: lung clinics, new
cases and with co-infection TB/HIV (20 days). Gateway dimension (the search in first health service):
PHC: moderate symptoms of the disease (30 days); ES: non-drinkers (30 days), and with a satisfactory
knowledge of TB (26 days); SS: not practicing preventative health control (30 days), smokers (20 days),
satisfactory knowledge of TB (26 days), didn"t seek the health service closest to residence (30 days). The
most accessible health service proved to be ES (functioning 24 hours, on demand). It is necessary to
properly equip health care professionals so as to facilitate the identification of patients from TB that
delayed in the search in first health service, facilitating the health service accessibility thus enabling the
early diagnosis of the disease and contributing to its control.
Key words: Delayed Diagnosis, Health Services Accessibility, Tuberculosis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012153025/publico/AlineAleBeraldo.pdf
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Nº de Classificação: 17628
PACCIULIO, Amanda Mota. Estratégias de enfrentamento do tratamento quimioterápico na
perspectiva de crianças com câncer hospitalizadas. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: O tratamento do câncer infanto-juvenil é prolongado e demanda frequentes internações
hospitalares, as quais expõem a criança a procedimentos invasivos e a separam das pessoas, objetos e
ambientes de seu convívio habitual. A quimioterapia é uma das terapêuticas mais utilizadas no
tratamento do câncer e, embora eficaz, provoca inúmeros efeitos colaterais e exige uma reestruturação
do cotidiano da criança adoecida. Desta forma, o cuidado oferecido a ela deve ser pensado de uma
maneira integral, considerando-se não apenas os aspectos biológicos da patologia e seu tratamento, mas
também suas repercussões emocionais, espirituais, escolares, sociais, no brincar e lazer. Visando a
amenizar as experiências estressoras e facilitar a adaptação da criança ao novo cotidiano, esta deve ser
auxiliada a desenvolver estratégias de enfrentamento da situação. Assim, este trabalho teve por objetivo
identificar e compreender as estratégias de enfrentamento da terapêutica quimioterápica, utilizadas por
crianças com câncer, durante a hospitalização. Tratou-se de um estudo exploratório, com análise de
dados qualitativa, realizado com dez crianças entre sete e 12 anos, diagnosticadas com câncer, que se
encontravam em quimioterapia, há pelo menos três meses, e hospitalizadas na unidade de internação
pediátrica de um hospital universitário no momento da coleta de dados. A pesquisa foi aprovada pelo
comitê de ética da referida instituição. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas
semiestruturadas, utilizando-se fantoches como recurso lúdico facilitador da interação e comunicação.
Como técnica complementar, realizaram-se anotações em diário de campo e colheram-se dados relativos
à patologia e histórico do tratamento nos prontuários. Realizou-se análise temática, indutiva, dos dados.
Os resultados evidenciaram estratégias de enfrentamento dos efeitos colaterais da quimioterapia; da dor
e procedimentos invasivos; da ociosidade e da incerteza quanto ao sucesso do tratamento. Tais
estratégias incluem: conhecimento e a compreensão do diagnóstico e seu tratamento; vínculo afetivo
entre a equipe de saúde e a criança; medidas farmacológicas e não farmacológicas para o alívio de
náuseas, vômitos, alopecia e dor; alimentação - o prazer proporcionado pelo controle da situação;
distração e brincadeiras - a melhor parte da hospitalização; a religião e a esperança de cura. Este estudo
identificou que, apesar do sofrimento vivido durante as hospitalizações para realização do tratamento
quimioterápico do câncer infantil, as crianças demonstraram construir vínculos positivos com a equipe de
saúde e manter o desejo e disposição para realizar brincadeiras, as quais aproximam as vivências da
internação ao cotidiano anterior à doença, evidenciando a manutenção de aspectos saudáveis, apesar do
adoecimento. As crianças desenvolveram estratégias para lidar com as adversidades da terapêutica
quimioterápica no hospital, as quais podem ser úteis quando compartilhadas com outras crianças que se
encontram na mesma condição. Por fim, conhecer e compreender as estratégias válidas para o
enfrentamento da quimioterapia, na perspectiva da criança com câncer, hospitalizada, auxiliam os
profissionais de saúde a mobilizar recursos institucionais, da própria criança e da equipe de saúde,
visando a potencializar o uso destas estratégias, tornando o tratamento o menos traumático possível.
Palavras-chave: Neoplasias, Quimioterapia, Crianças.

Abstract: Child-juvenile cancer treatment is extensive and demands frequent hospitalizations, which
expose the children to invasive procedures and separate them from the people, objects and environments
they are used to. Chemotherapy is one of the most used treatments in cancer management and, although
effective, it provokes countless collateral effects and demands the restructuring of the sick children"s daily
life. Therefore, care delivery should be considered comprehensively, taking into account not only the
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biological aspects of the disease and its treatment, but also its emotional, spiritual, school, social, play and
leisure repercussions. With a view to mitigating the stressful experiences and facilitating the children"s
adaptation to the new daily life, they should be helped to develop strategies to cope with the situation.
Thus, this research aimed to identify and understand the strategies for coping with chemotherapy among
children with cancer during hospitalization. An exploratory research with qualitative data analysis was
developed, involving 10 children between seven and 12 years of age, diagnosed with cancer, who had
been undergoing chemotherapy for at least three months and were hospitalized at the pediatric
hospitalization unit of a teaching hospital during data collection. Approval was obtained from the hospital"s
institutional review board. For data collection, semistructured interviews were held, using puppets as a
plaything to facilitate interaction and communication. As a complementary technique, field notes were
made and data were collected on the disease and treatment history from the files. Data were subject to
inductive thematic analysis. The results evidenced strategies to cope with the collateral effects of
chemotherapy; with the pain and invasive procedures; with the lack of activity and uncertainty on
treatment success. These strategies include: knowledge and understanding of the diagnosis and its
treatment; affective bond between the health team and the child; pharmacological and nonpharmacological measures to relieve the nausea, vomiting, baldness and pain; food - the pleasure control
of the situation grants; distraction and games - the best part of hospitalization; religion and the hope of
cure. This study identified that, despite the suffering during hospitalizations to undergo chemotherapy, the
children demonstrated that they construct positive bonds with the health team and continue wanting and
willing to play, which approach the hospitalization experiences to the daily life before the illness, disclosing
that healthy aspects are maintained despite the disease. The children developed strategies to cope with
the adversities of chemotherapy in hospital, which can be useful when shared with other children in the
same condition. Finally, knowing and understanding valid strategies to cope with chemotherapy, from the
perspective of hospitalized children with cancer, help health professionals to mobilize resources from the
institution itself, the children themselves and the health team, with a view to enhancing the use of these
strategies, making treatment as less traumatic as possible.
Key words: Child, Drug therapy, Hospitalization, Neoplasms, Play and playthings.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-23042012105058/publico/AmandaMota.pdf

Nº de Classificação: 17629
VELOSO, Tatiana Maria Coelho. Ações de saúde mental desenvolvidas no cotidiano de um equipe
Estratégia Saúde da Família: possibilidades e limites. 2012 . p. 129. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e a formação de recursos humanos
Orientador: Souza, Maria Conceição Bernardo de Mello
Resumo: A pesquisa teve por objetivo identificar e analisar as ações de saúde mental desenvolvidas
pelos profissionais de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família de um município de pequeno porte,
apontando suas potencialidades e limites. Foi um estudo descritivo-exploratório, com abordagem
qualitativa. Foi realizada em uma unidade básica de saúde da família do município de Guaiúba-CE. Os
participantes foram 16 profissionais vinculados a uma equipe de ESF. A coleta de dados ocorreu em
janeiro e fevereiro de 2011. Foram utilizados como métodos de coleta de dados, a observação e quatro
grupos focais. Os diálogos foram áudiogravados e transcritos, constituindo o principal material para a
análise dos dados, que foram complementados pelas observações registradas em diário de campo. Foi
realizada análise de conteúdo de Bardin e dos dados emergiram quatro categorias. Na categoria
“Concepções de saúde mental” foram discutidas as ideias que permeavam o termo saúde mental,
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passando por vinculação do comportamento dentro da normalidade a uma concepção ampliada a partir
do reconhecimento de vários aspectos que influenciam na saúde mental das pessoas. A categoria
“Quem precisa de intervenção no campo da saúde mental?” buscou descrever como no dia-a-dia do
serviço, a equipe reconhece as pessoas e/ou famílias com necessidade de intervenção no campo da
saúde mental. As questões de gênero, alterações no comportamento, o diagnóstico médico ou realização
de tratamento para transtorno mental foram algumas das formas citadas pelos participantes no
reconhecimento da demanda em saúde mental. Os agentes comunitários de saúde demonstraram
grande potencial para desempenhar esse papel. A categoria “Por quais caminhos eles andam?”
descreveu os diversos caminhos trilhados pelos pacientes após terem sido identificados com
necessidade de atenção em saúde mental. A consulta médica foi considerada fundamental e
determinante para a escolha de acompanhar o paciente na unidade de ESF, encaminhar para o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF), para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ou para algum
hospital (geral ou psiquiátrico). Por fim, na categoria “Entre a medicação e a escuta” foram discutidos
aspectos da utilização dos psicotrópicos, que, na realidade estudada, assume papel central na
assistência em saúde mental. A equipe reconheceu a relevância da escuta como uma forma de cuidado
em saúde mental que permeava os atendimentos desenvolvidos pelos diversos profissionais. Os
resultados nos levam às seguintes reflexões: as ações em saúde mental desenvolvidas no âmbito da
ESF permeiam o fazer de todos os profissionais que a compõe, como, por exemplo, a identificação da
necessidade de quem precisaria de alguma intervenção em saúde mental, a orientação de busca por
serviços de saúde, encaminhamento para os setores especializados, realização de escuta e prescrição
de psicotrópico. Apesar disto, faz-se necessário aprimorar a sistematização da identificação de casos,
desenvolver junto à equipe estratégias de cuidado em saúde mental que possam incorporar o cotidiano
da ESF, além de melhorar a relação com os outros serviços da rede, no intuito de fortalecê-la.
Palavras-chave: Saúde mental, Programa saúde da família, Atenção primária à saúde.

Abstract: The aim of this study was to identify and analyze mental health interventions developed by
workers of a Family Health team from a small city, highlight ing potentialities and limitations. This is a
descriptive and exploratory study with qualitative approach. The research was conducted at a Family
Health Unit in Guaiúba -CE. The 16 participan ts wereworkers of a Family Health team. Data was
collected in January and February of 2011 through observation and four focal groups. The dialogues were
audio recorded and later transcribed, constituting the main material of analysis, complemented with
observation notes from a field diary. Bardin's content analysis was used to asse ss data from which four
categories emerged. Mental health conceptions include ideas concerning the term mental health. There is
a slight notion of normal behavior as an extend ed conception by recognizing many aspects that influence
people's mental health. In Who needs mental health interventions? we aimed to describe how the team,
on a daily basis, recognizes people and families in need of mental health interventions. Issues related to
gender, behavioral changes, medical diagnosis or history of mental disorder treatment were
acknowledged by participants as recognition of patients in need of mental health care. Community health
workers displayed great potential to identify this feature. In In which paths do they trail? we described
several paths trailed by patients after their need for mental health care wa s identified. The medical
appointment was considered as fundamental and ad amant in the decision of escorting the patient to the
Family Health Unit and referring him/her to the Family Health Support Center, to the Center of
Psychosocial Care, or to a hospital (gen eral of psychiatric). At last, in Between medication and listening,
aspects of the use of psychotropic drugs were discussed. In the studied reality, these drugs assume a
central role in mental health care. The team recognized the importance of listening as a mental health
care attitude and it took place in appointments conducted by several workers. Results point to the
following considerations: Mental health interventions developed at Family Health Units are identified within
care attitudes of all team workers. For instance, they can perform the identification of a person in need of
mental health intervention, the orientation to look for health services, th e referral to specialized care,
listening and prescription of psychotropic drugs. Despite that, it is necessary to improve the
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systematization of chaos identification, by developing mental health care strategies within the team. These
strategies should be inco rporated into the daily routine of the Family Health Unit, to enhance the network
relationship between other health services, in order to strengthen it.
Key words: Primary Health Care, Family Health Program, Mental health, Mental Health Assistance.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15082012134531/publico/TATIANAMARIACOELHOVELOSO.pdf
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GIL, Rosineide Feres. Atividades do enfermeiro de centro de material e esterilização em instituições
hospitalares. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: A Central de Material e Esterilização é uma unidade que concentra grande parte do arsenal
de material médico-hospitalar das instituições de saúde. Tem a responsabilidade de oferecer todos os
itens destinados ao cuidado do paciente, com
qualidade e segurança, seja para procedimentos
diagnósticos, clínicos e cirúrgicos. Para tal, entretanto são necessários investimentos em tecnologia
específica e sofisticação no processamento dos materiais de acordo com sua conformidade,
demandando dos profissionais que ali atuam o desenvolvimento de competências e habilidades para um
desempenho profissional condizente com as necessidades
institucionais. Esta pesquisa teve por
objetivo identificar o perfil e analisar as atividades realizadas pelos enfermeiros de CME de instituições
hospitalares brasileiras, bem como a freqüência de realização das mesmas em diferentes realidades
institucionais. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, de corte transversal, que
teve como sujeitos da pesquisa, enfermeiros
assistenciais ou docentes de unidades de CME de
instituições hospitalares públicas, privadas ou filantrópicas. Para seleção dos enfermeiros foi utilizada a
técnica de bola de neve. Para coleta de dados foram criados formulários eletrônicos com recurso da
planilha Google Docs e enviados eletronicamente aos participantes. Os resultados obtidos evidenciaram
em relação ao perfil dos respondentes, enfermeiros na sua maioria do sexo feminino (93,5%), na faixa
etária entre 21 a 30 anos, com tempo de formação na Enfermagem, menor que cinco anos - 35,5%%,
entre 6 a 10 anos 6,5% e com mais de 15 anos, 38,7%. Em relação ao tempo de atuação em CME,
todos trabalhavam a mais de 12 meses na unidade e 58,08% possuíam entre um e cinco anos de
experiência no setor. Quanto à formação complementar, 80,6% dos enfermeiros haviam concluído
algum curso de especialização, porém destes, apenas 33,4% relacionavam-se à área de CME. Das 25
atividades relacionadas no instrumento de coleta de dados e que se referiam a atividades validadas que
retratavam o trabalho do enfermeiro de CMEs, 15 atividades apresentaram frequência de realização
diária, 09 atividades registradas com realização mensal e 14 atividades aparecem baixos percentuais e
algumas como nunca sendo realizadas. Houve ainda a sugestão dos participantes de inclusão de quatro
itens
que não foram identificados na relação analisada pelos mesmos. Esta pesquisa
permitiu
conhecer a frequência das atividades do enfermeiro de CME, e evidenciou a necessidade de incorporar
novas questões sobre o futuro do trabalho na CME, que poderão determinar uma reformatação na
estrutura e nas atividades desta unidade especializada, sugerindo então o desenvolvimento de novas
pesquisas na área.
Palavras-chave: Centro de Material e Esterilização, Enfermeiro, Instituições Hospitalares.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012210050/publico/RosineideFeresGil.pdf
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ARANTES, Mariana Quites. O cuidado em saúde: um enfoque sob necessidade de saúde na ótica de
enfermeiros (as) na estratégia de saúde da família. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Pereira, Maria José Bistafa
Resumo: A temática deste estudo trata da prática de enfermagem de trabalhadores de nível superior
que atuam em serviços da rede de Atenção Básica à Saúde, em especial, na Estratégia de Saúde da
Família (ESF). Foi desenvolvido com o objetivo de analisar como os enfermeiros identificam e intervêm
nas necessidades de saúde, apresentadas pelos usuários que demandam os serviços de saúde de três
Unidades de Saúde da Família, localizadas no município de Marília, São Paulo, além de conhecer as
dificuldades e facilidades dos enfermeiros, ao desenvolverem a prática de enfermagem, na perspectiva
da produção do cuidado em saúde. Constitui-se em um estudo de natureza descritiva e de abordagem
qualitativa. Na coleta de dados,
optamos pela observação livre e entrevista semiestruturada. A
observação livre se deu durante os atendimentos agendados e eventuais, ocorridos na unidade e
também na visita domiciliária. Participaram deste estudo três enfermeiras pertencentes à ESF da zona
norte do município citado. Para a análise dos dados
obtidos, utilizou-se a Análise de Conteúdo
Temático. No decorrer da análise, foi
possível apreender uma unidade temática relacionada às
identificações e
intervenções realizadas pelas enfermeiras, sujeitos desta pesquisa, e duas
subunidades: eventos episódicos e problemas anteriores e eventos episódicos e problemas atuais. Os
resultados da pesquisa apontaram o predomínio da identificação de necessidades de saúde como
sinônimo de queixas, e nas
intervenções prevaleceu a fundamentação no conhecimento biológico.
Quanto às
facilidades apontadas pelas enfermeiras observadas, observaram-se o vínculo e a
autonomia em relação a alguns procedimentos, já as dificuldades destacadas foram a falta de recursos
humanos, a não adesão dos usuários em relação às atividades coletivas, dentre outras. Dessa forma,
concluímos que são necessários investimentos na formação e na qualificação dos enfermeiros para
modificarem a
prática em saúde, hoje focada na doença, para uma prática fundamentada em um
conceito ampliado do processo saúde-doença, para que a satisfação das necessidades, anseios e
dúvidas dos usuários passem a se constituir em foco de
atenção da prática dos enfermeiros.
Consideramos necessário utilizar a Educação Permanente no cenário do trabalho em saúde na atenção
básica e assim possibilitar uma escuta qualificada dos trabalhadores, em especial, dos enfermeiros que
atuam nos serviços de saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Demandas de serviços de saúde, Determinação de
necessidades de cuidados em saúde, Enfermagem em saúde pública.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05112012202252/publico/MARIANAQUITESARANTES.pdf

Nº de Classificação: 17634
SHIRAMA, Flavio Hiroshi. Estudo de prevalência e caracterização do consumo de psicofármacos
por pacientes internados em clínicas médicas e cirúrgica de um hospital geral. 2012 . p. 83.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Miasso, Adriana Inocenti
Resumo: Atualmente os psicofármacos têm apresentado altas prevalências de consumo pela
população. Visando fornecer subsídios para formulação de estratégias de gerenciamento de segurança
no uso destes fármacos, o presente estudo teve como objetivos: identificar, entre pacientes internados
em clínicas médica e cirúrgica de um hospital geral, a prevalência do uso de psicofármacos e, analisar a
relação do
uso destes fármacos com as variáveis demográficas, socioeconômicas e
farmacoterapêuticas, com o histórico de saúde e com o resultado da aplicação do instrumento SRQ-20.
Foi realizado estudo de corte transversal, com desenho
correlacional descritivo e abordagem
quantitativa, com 93 pacientes das clínicas em estudo. Para coleta dos dados utilizou-se a entrevista
norteada por um questionário envolvendo as variáveis em estudo e pelo instrumento SRQ-20 (SelfReporting Questionnaire), para a detecção de transtornos mentais comuns. Em seguida, foi verificado
o prontuário destes pacientes, buscando a presença de prescrição de psicofármacos. Para avaliar a
influência das variáveis independentes sobre o
consumo de psicofármacos, foram investigadas
associações estatísticas usando o teste Qui-quadrado. Para estimar a Razão de prevalência foi utilizado
o modelo de
regressão log-binomial simples e múltiplo. O ajuste do modelo foi feito através do
procedimento PROC GENMOD do software SAS versão 9.0. Observou-se a prevalência de 38,71% de
usuários de psicofármacos, evidenciando a associação do uso de psicofármacos com as variáveis sexo,
custeio da internação, religião e
resultado positivo no SRQ-20. Os benzodiazepínicos foram os
psicofármacos mais
consumidos pela amostra (64%), seguidos pelos antidepressivos (32%). As
indicações dos benzodiazepínicos relatadas pelos pacientes foram: “para dormir”
(54%), para
“depressão” (14%), e para “ansiedade” (7%). A principal indicação dos antidepressivos foi a “depressão”
(50%). Identificou-se que 25% e 22% dos
pacientes estavam consumindo, respectivamente,
benzodiazepínicos e antidepressivos, sem ter o conhecimento deste fato. Verificou-se que 70% das
prescrições de psicofármacos foram realizadas por médicos não-psiquiatras, sendo
os
benzodiazepínicos a classe mais prescrita pelos não-psiquiatras e os antidepressivos os mais prescritos
pelos psiquiatras. Dentre os pacientes em uso de psicofármacos, 59% realizavam apenas tratamento
farmacológico, 27,8% possuíam diagnóstico de transtorno mental, 36,1% obtiveram resultado positivo e
36,1%
obtiveram resultado negativo no SRQ-20. Foi identificada a automedicação em 5%
dos
pacientes. Espera-se que a presente pesquisa contribua para despertar a preocupação necessária
relacionada ao tema, para a melhoria das informações que devem ser consideradas pelos profissionais
de saúde quanto ao tratamento com psicofármacos bem como para implementação de estratégias
direcionadas ao uso racional destes medicamentos
Palavras-chave: Gerenciamento de segurança, Pacientes internados, Psicotrópicos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012163834/publico/FLAVIOHIROSHISHIRAMA.pdf

Nº de Classificação: 17635
PAGLIARINI, Fernanda Collinetti. Identificação da carga de trabalho de enfermagem segundo o
Nursing Activities Score (NAS) em unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino. 2012 .
p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de corte transversal, descritivo, realizado
com objetivo de identificar a carga de trabalho de enfermagem, segundo o Nursing Activities Score
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(NAS), em Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital público, de ensino, de grande porte,
destinado ao atendimento de pacientes em situação de Urgência ou Emergência Médica. A amostra foi
composta de 70 pacientes maiores de 18 anos, independente do diagnóstico ou tipo de tratamento, com
permanência mínima de 24 horas na unidade. A coleta, realizada no período de maio a outubro de 2011,
constou dos dados demográficos e clínicos, foram aplicados o instrumento NAS e o índice de gravidade
APACHE II das primeiras 24 horas de internação, para medida de carga de trabalho de enfermagem e
gravidade dos pacientes, respectivamente. Utilizou-se a estatística descritiva e inferencial para
tratamento dos dados, sendo a relação entre as variáveis selecionadas analisada por meio do coeficiente
de correlação de Pearson. Os testes t de Student e ANOVA foram utilizados para a comparação das
médias. A análise conjunta das variáveis foi feita por meio de regressão linear múltipla. A maioria dos
pacientes 26 (62,86%) era do sexo masculino, com média de idade de 46,31 anos, tempo médio de
internação na UTI de 12,76 (dp=10,30),procedente do pronto socorro (45,71%), com o tipo de internação
clínica (54,29%) e em 68,57% dos casos evoluíram para alta da unidade. A média do APACHE II foi de
25,41 (dp=7,43) e do NAS de 73,59 (dp=15,68) pontos. A análise comparativa do escore NAS com as
variáveis demográficas e clínicas mostrou que pacientes que foram ao óbito apresentaram as maiores
médias de carga de trabalho de enfermagem. A correlação entre a média do escore NAS e as variáveis
quantitativas: idade, dias de internação e gravidade (APACHE II) mostrou moderada correlação com a
gravidade (r= 0,33; p= 0,00) e baixa correlação e negativa com o tempo de internação (r= -0,27; p=0,02).
O único fator associado à carga de trabalho de enfermagem nesse grupo de pacientes estudados foi
sua condição de saída. A avaliação da carga de trabalho de enfermagem, bem como os fatores que a
influenciam, tem se mostrado indispensável como recurso de gestão das unidades de terapia intensiva.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Unidade de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012163034/publico/Fernandacollinettipagliarini.pdf

Nº de Classificação: 17637
REIS, Leonardo Naves dos. Perfil epidemiológico de um serviço ambulatorial de saúde mental: uma
análise descritiva e analítica. 2012 . p. 68. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Donato, Edilaine C. S. Gherardi
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo e exploratório, de natureza epidemiológica,
de prevalência e correlacional realizado em um serviço ambulatorial de saúde mental (Núcleo de
Saúde Mental), localizado no interior paulista. O trabalho teve dois objetivos, sendo o primeiro,
descrever o perfil dos usuários atendidos no referido ambulatório com base no diagnóstico,
informações sobre internação psiquiátrica e dados sociodemográficos; e o segundo, testar a associação
entre a necessidade de internação psiquiátrica apresentada pelos usuários e seus diagnósticos, sexo e
idade e com base nesta associação, determinar a probabilidade de necessidade de internação de novos
usuários ingressantes no serviço de saúde, com base nas variáveis associadas. Os dados foram
extraídos dos prontuários de todos os pacientes que atualmente realizam tratamento no Núcleo de Saúde
Mental (NSM), totalizando 1281 prontuários. Os dados foram compilados diretamente em planilha
elaborado no Microsoft Excel 2010 para posterior análise no software estatístico Stata 11. As
variáveis utilizadas foram idade, sexo, escolaridade, diagnóstico e internação (se o paciente já foi
submetido à internação psiquiátrica ao menos uma vez ao longo da vida). Na primeira etapa da análise
de dados realizou-se a estatística descritiva exibindo o perfil geral do NSM e em seguida comparando-o
com o perfil específico dos pacientes acometidos por cada um transtornos que apresentaram
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significância estatística (p<0,05) no modelo de regressão logística empregado. Na segunda etapa da
análise de dados foi testada a associação entre a necessidade de internação psiquiátrica e as
variáveis sexo, idade e cada um dos grupos diagnósticos; para tanto se utilizou a regressão
logística com múltiplas variáveis. Ainda na segunda etapa, após a análise de regressão, com
base nos coeficientes extraídos desta e referente a cada uma das variáveis que se adequaram ao
modelo de regressão (p<0,005), elaborou-se a equação da população do NSM, a qual apresenta como
variável resposta a probabilidade de um paciente do NSM necessitar de internação psiquiátrica ao
menos uma vez ao longo da vida. Os resultados apontaram que a maior parte dos pacientes em
tratamento no NSM são do sexo feminino (cerca de 69%); possuem baixo nível de escolaridade (quase
67% possuem no máximo o ensino fundamental completo); possuem idade entre 40 e 59 anos (pouco
mais de 50%). Os transtornos mais prevalentes foram depressão, esquizofrenia, e distúrbios
ansiosos. Aqueles que apresentaram maior probabilidade de internação psiquiátrica foram o
transtorno esquizoafetivo, TAB e esquizofrenia. Espera-se que os resultados aqui demonstrados
sirvam para demonstrar a importância do conhecimento epidemiológico como ferramenta de
gestão, neste caso em especial para os serviços de saúde mental, norteando o direcionamento
dos diversos tipos de recursos e possibilitando o atendimento integral e equânime aos usuários,
pautado nos princípios do SUS e nos ideais de reabilitação psicossocial.
Palavras-chave: Epidemiologia, Saúde mental.

Abstract: This is a quantitative, descriptive and exploratory study. It was epidemiological type of study of
prevalence and correlation performed on an outpatient mental health service (Mental Health Center),
located within the state of São Paulo. The study had two objectives: first, to describe the profile of users
treated in the Mental Health Center based on the diagnosis, information about psychiatric hospitalization
and sociodemographic data; and the second, test the association between the need for psychiatric
hospitalization presented by users and their diagnoses, sex and age; based on this association, determine
the probability of need for hospitalization of new users entering the health service, based on the
associated variables. Data were abstracted from medical records of all patients currently being treated at
the Mental Health Center, totaling 1281 files. The data were compiled by Microsoft Excel 2010 for further
analysis in Stata 11. The variables used were age, gender, education, diagnosis and hospitalization (if the
patient has been subjected to psychiatric hospitalization at least once throughout their lives). In the first
stage of data analysis was performed descriptive statistics showing the overall profile of the Mental Health
Center and then comparing it with the specific profile of patients affected by each disorder that showed
statistical significance (p<0,05) in model employed logistic regression. In the second stage of data
analysis tested the association between the need for psychiatric hospitalization and gender, age and each
of the diagnostic groups, for so we used logistic regression with multiple variables. Also in the second
stage, after regression analysis, based on coefficients extracted from this and referring to each of the
variables that are suited to the regression model (p <0.005), developed the equation of the population of
Mental Health Center, which presents response variable as the probability of a patient needs psychiatric
hospitalization at least once throughout life. The results showed that most patients at the Mental Health
Center are female (69%), have a low educational level (almost 67% have at most completed primary
education), are 40 to 59 years (more than 50%). The most prevalent disorders were depression,
schizophrenia, and anxiety disorders. Those who had a higher probability of psychiatric hospitalization
were schizoaffective disorder, bipolar disorder and schizophrenia. It is hoped that the results serve to
demonstrate the importance of epidemiological knowledge as a management tool, in this case for mental
health services in particular, guiding the direction of the various types of resources and enabling the full
and equal service to users, guided by the principles of the health care system and the ideals of
psychosocial rehabilitation.
Key words: Epidemiology, Hospitalization, Mental Health, Psychiatry.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012200043/publico/LEONARDONAVESDOSREIS.pdf

Nº de Classificação: 17638
PAULA, Lívia Loamí Ruyz Jorge de. Qualidade de vida, impacto do tratamento e níveis de
concordância entre avaliação de crianças e adolescentes em tratamento de câncer e seus
cuidadores. 2012 . p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: Introdução: As repercussões causadas pelo diagnóstico de câncer na vida de uma criança ou
adolescente vão além dos danos físicos diretamente relacionados ao tratamento. O medo, a dor e a
incerteza relacionada à cura passam a fazer parte de sua vida e de sua família e as desestruturações na
rotina familiar pelas constantes idas ao hospital, pelo afastamento da escola, assim como pelos diversos
efeitos que o tratamento traz, alteram a qualidade de vida desses indivíduos. Os profissionais de saúde,
destacando-se aqui a enfermagem, devem estar atentos para essas alterações, a fim de planejar e
executar uma assistência eficiente e promotora de bem estar. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QV)
e o impacto do tratamento em crianças e adolescentes com câncer, mediante aplicação dos inventários
PedsQL 4.0 Generic Core Scale e PedsQL 3.0 Cancer Module. Material e métodos: Estudo descritivo,
transversal, realizado com 215 crianças e adolescentes brasileiros e seus cuidadores, com idade entre
dois e 18 anos e tempo de tratamento entre um e 12 meses. Para avaliação da QV geral, utilizou-se o
inventário PedsQL 4.0 Generic Core; já para análise do impacto do tratamento, o inventário utilizado foi
PedsQL 3.0 Cancer Module, ambos traduzidos para o Brasil. Para análise estatística, utilizou-se a média
para o cálculo dos escores dos domínios, conforme orientação dos autores do instrumento e coeficiente
de correlação intraclasse, teste t-Student e teste de correlação de Pearson para as demais análises.
Resultados: Na avaliação do escore total (escala de 0 a 100), as crianças e adolescentes atingiram
escore de 72,91 e seus cuidadores, 66,86. Analisando-se os domínios para os pacientes, notou-se que o
de maior impacto foi o de preocupações (56,79) e o de menor, a ansiedade frente ao tratamento (83,23).
Já na visão dos cuidadores, esse domínio foi o de maior impacto (57,14) e o de menor, o de dor e
ferimentos (74,57). As crianças e adolescentes, de forma geral, avaliaram, em relação aos cuidadores,
maiores escores em 7 dos 9 domínios analisados. Também se observou diferenças nas avaliações de
acordo com a faixa etária. Notou-se nos resultados que o nível de concordância entre as avaliações
variou de acordo com a faixa etária estudada e o domínio analisado. Conclusão: A avaliação de
qualidade de vida relacionada à saúde das crianças e adolescentes deve ser usada como desfecho
primário, sempre que possível, mas sugere-se que se aprecie, também, o ponto de vista dos cuidadores,
pois se torna meio para observações mais acuradas e para planejamento de intervenções mais eficazes
e efetivas.
Palavras-chave: Adolescente, Criança, Enfermagem em Oncologia Pediátrica, Qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012154814/publico/LiviaLoami.pdf

Nº de Classificação: 17639
NILSEN, Loren. Reações adversas durante condicionamento para transplante autólogo de células
tronco hematopoéticas em vigência do uso de globulina antitimocitária. 2012 . p. 77. Dissertação
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de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo:.A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune desmielinizante progressiva
imunomediada por linfócitos T auto-reativos, que provocam uma cascata imunológica, amplificando a
inflamação local. No Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), existem linfócitos T auto reativos destroem as
células beta do pâncreas, causando deficiência na produção de
insulina. O desenvolvimento de
terapêuticas específicas fica limitado pela etiologia indefinida destas doenças, apesar de avanços na
terapêutica antiinflamatória e imunossupressora. Uma alternativa de tratamento atual para tais doenças
é o transplante autólogo de células tronco hematopoéticas (TACTH). O presente estudo, observacional
do tipo transversal, com a coleta de dados de caráter retrospectivo, tem como objetivo identificar as
reações adversas manifestadas pelos pacientes diabéticos ou de esclerose múltipla, submetidos ao
TACTH no período de 2004 a dezembro de 2010. Para a coleta de dados elaborou-se dois instrumentos
que foram submetidos à validação aparente e de conteúdo por três juízes. A amostra final do estudo foi
constituída pela obtenção dos dados de 72 prontuários, sendo 23 de pacientes diabéticos e 49 de
pacientes com EM. Em relação aos pacientes diabéticos 16 pertenciam ao sexo masculino e a idade
média foi 18,26 anos. Todos possuíam positividade para o anticorpo anti-carboxilase do ácido glutâmico
(antiGAD65). Quanto aos pacientes com EM, trinta e três pertenciam ao sexo feminino e idade média foi
de 37,2 anos. O subtipo da doença mais frequente foi o surto-remissivo em 21 (42,9%) pacientes. A
escala expandida do estado de incapacidade (EDSS) variou entre 3,0 e 6,5. Em relação às reações
adversas manifestadas pelos pacientes diabéticos foram mais frequentes os calafrios, febre, cefaléia,
náusea e vômito e nos pacientes com esclerose múltipla foram retenção hídrica e cefaléia. As principais
intervenções de enfermagem identificadas para os pacientes diabéticos e com EM foram monitorização
dos sinais vitais, coleta de hemocultura, otimização da administração de medicamentos antieméticos,
controle da infusão da globulina antitimocitária, orientações sobre alimentação e para reduzir o risco de
queda. Os pacientes com DM1 apresentam reações
mais agudas e necessitam de monitorização
contínua. Já os pacientes com EM são mais dependentes dos cuidados de enfermagem, exigindo maior
tempo de cuidados prestados pelo
profissional. Embora o DM1 e a EM sejam doenças distintas,
percebe-se que na prática
clínica, exigem do enfermeiro uma excelência no cuidado, quer pelas
particularidades do tratamento realizado ou pelas singularidades de cada uma delas.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doenças do sistema imune, Transplante de células-tronco
hematopoéticas, Transplante de medula óssea.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012200934/publico/LORENNILSEN.pdf

Nº de Classificação: 17640
RIGOTTI, Marcelo Alessandro. Segurança microbiológica na abertura de ampolas com ênfase no
procedimento de desinfecção. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Andrade, Denise de
Resumo: O cuidado a saúde incorpora continuamente, novas tecnologias relacionadas a produtos e
processos que podem trazer riscos, especialmente, quando não possuem embasamento técnico-
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científico. Ampolas de plástico são amplamente utilizadas no preparo de injetáveis, no entanto, a
contaminação biológica das soluções na sua abertura é ainda questionável. Sabe-se que o risco de
infecção tem etiologia multifacetada envolvendo aspectos complexos da microbiota endógena e das
condições ambientais. O objetivo do estudo é contribuir para com a segurança microbiológica da abertura
de ampolas com base no procedimento de desinfecção e, assim, minimizar os riscos de contaminação
biológica no preparo de injetáveis. Trata-se de um experimento de laboratório que permitiu avaliar a
esterilidade do conteúdo das ampolas e, consequentemente produziu evidencias acerca da segurança
microbiológica no preparo de injetáveis. Para determinação se a abertura de ampolas possibilita
veiculação bacteriana para as soluções utilizaram-se dois métodos de desinfecção do gargalo um com
suabe e outro com algodão ambos umedecidos em álcool a 70%. Das 120 ampolas de plástico com água
esterilizada 60 tiveram seus gargalos contaminados intencionalmente com Serratia marcescens (ATTCC
14756) e outra metade com Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) (ATTCC 43300) na
ordem de 106 UFC/mL. Na abertura das respectivas ampolas utilizaram-se os princípios e o rigor de
assepsia em termos de higiene das mãos e uso de luvas esterilizadas. Na avaliação da positividade das
culturas uma alíquota da solução de cada ampola foi pipetada em caldo nutriente e incubada a 35ºC por
14 dias. A fricção dos gargalos das ampolas com suabe ou bolas de algodão embebidas em 3 ml de
álcool a 70% não foi eficaz na redução da contaminação do conteúdo destas ampolas. Evidencia-se que
houve maior contaminação nas ampolas, intencionalmente contamindas com Serratia marcescens, que
receberam desinfecção com suabe 19 (63,3%) comparado as ampolas 15 (50%) que foram desinfetadas
com bolas de algodão embebidas em álcool. As ampolas contaminadas com Staphylococcus aureus
resistente à meticilina independentemente de utilizar suabe ou bolas de algodão embebidas em álcool, a
contaminação do conteúdo das ampolas foi alta 24 (80%) e 18 (60%), respectivamente. Das 60 (100%)
ampolas contaminadas com Serratia marcescens 34 (56,7%) apresentaram contaminação da água
destilada e, das 60 (100%) ampolas contaminadas com Staphylococcus aureus resistente à meticilina, 42
(70%) apresentaram contaminação. A elucidação do processo de contaminação do conteúdo de ampolas
de plástico durante sua abertura é urgente, especialmente considerando a possibilidade do contato da
solução com o meio externo e vice-versa. Consta-se que a temática carece de mais investimentos de
pesquisa dado a relevância do procedimento de desinfecção na redução da carga
Palavras-chave: Contaminação de medicamentos, Controle de Infecção, Desinfecção.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012201527/publico/MARCELOALESSANDRORIGOTTI.pdf
Nº de Classificação: 17641
BERTAZONE, Thaís Mara Alexandre. Conhecimento dos alunos de graduação em Educação Física
sobre diabetes mellitus. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
Resumo: Estudo transversal que teve como objetivo avaliar o conhecimento sobre diabetes mellitus de
alunos do último ano de Cursos de Bacharelado em Educação Física, no interior do estado de São
Paulo, em 2012. A amostra aleatória foi constituída por 69 alunos de três
instituições de ensino
particulares em Educação Física. Para a coleta de dados foi construído um questionário dividido em
duas partes. Na primeira parte foram avaliadas as variáveis sociodemográficas, e na segunda, com 27
questões, sendo 19 de múltipla escolha
e oito de alternativas verdadeiras ou falsas, as variáveis
relacionadas ao conhecimento sobre conceito, sinais e sintomas, e exercício físico. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados mostraram que em relação à caracterização
dos alunos encontrou-se que a maioria era do sexo masculino, na faixa etária dos 20 aos 24 anos e
solteiros. Quanto à renda familiar 55,0% percebiam de um a seis salários mínimos. Em relação às
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questões relacionadas à categoria conceitos obteve-se que o maior índice de
acertos, esteve
relacionado às características do DM tipo 2, 37 (53,6%), e os menores foram referentes à classificação
do DM e ao valor de glicemia capilar ao acaso que reflete a hipoglicemia, 7 (10,1%), respectivamente.
Quanto às questões relacionadas à categoria sinais e sintomas obteve-se que o maior índice de acertos
foi relacionado aos sinais e sintomas clássicos de hipoglicemia, 27 (39,1%) e os menores índices de
acerto foram
referentes aos sintomas clássicos do DM, e os sinais e sintomas clássicos de
hiperglicemia, 11 (15,9%), respectivamente. No que se refere às questões relacionadas à categoria
exercício físico obteve-se que o maior índice de acertos foi relacionado às recomendações
para
prescrição do exercício físico para indivíduos com DM, ao exercício físico para
indivíduos com
neuropatia periférica, e ao exercício físico para indivíduos com retinopatia e nefropatia diabética, 55
(79,7%), respectivamente. Já os menores índices de acerto foram
referentes à quantidade de
carboidratos recomendada para indivíduos com DM em terapia
medicamentosa durante exercícios
prolongados e intensos, 4 (5,8%). Em relação ao
número de respostas corretas e incorretas do
questionário obteve-se que 12 (17,4%) alunos acertaram 12 e 13 questões respectivamente. Cabe
destacar que 2 (2,9%) alunos não
mostraram conhecimento das 27 questões do questionário,
mostrando desta forma uma média de 11,1 e um desvio padrão de 3,4. Já em relação ao número de
respostas incorretas obteve-se que 13 (18,8%) alunos erraram 15 questões e que um aluno (1,4%)
errou 23 questões, constatando assim uma média de 15,0 e um desvio padrão de 2,8. Conclui-se que
os alunos apresentaram índice satisfatório de acertos na categoria exercício físico, e insatisfatório na
categoria conceitos e sinais e sintomas. Recomenda-se que as instituições de ensino superior focalizem
esforços para a inclusão na grade curricular do curso de graduação em Educação Física de conteúdos
que fazem a interface entre exercício físico e doenças crônicas, em particular, o DM, com vistas a
enorme demanda de indivíduos com esta doença na população
Palavras-chave: Conhecimento, Diabetes mellitus, Exercício Físico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06112012185718/publico/THAISMARAALEXANDREBERTAZONE.pdf

Nº de Classificação: 17643
LEAL, Francine Scochi. Tratamento da obesidade: investigando o abandono e seus aspectos
motivacionais. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo:.A obesidade é problema de saúde que afeta diversas sociedades. Seu tratamento deve ter
abordagem multiprofissional e interdisciplinar. No entanto, tratamentos crônicos têm, em geral, menor
adesão, pelo fato de exigirem muito empenho do sujeito para modificar seus hábitos de vida e atingir as
metas propostas. O objetivo deste estudo foi investigar a taxa de abandono do tratamento da obesidade e
seus aspectos motivacionais, com vistas a contribuir para o planejamento de estratégias terapêuticas
mais eficazes que diminuam o impacto das consequências dessa doença para a saúde pública. O estudo
foi realizado a partir de informações contidas no banco de dados do Programa de Reeducação Alimentar
(PRAUSP), com informações de 192 adultos com excesso de peso, de ambos os sexos, que participaram
de 14 grupos formados no período de 2004 a 2009, concluindo ou não a estratégia. Foi considerado
abandono quando o indivíduo apresentou 30% ou mais de faltas nos 10 encontros realizados e não
participou da avaliação final do programa. Com esses sujeitos, foi realizada uma entrevista para coleta de
dados sociodemográficos, realização de medidas de circunferência da cintura, além de peso e estatura
para cálculo do índice de massa corporal (IMC). Nesse momento, foi investigado o motivo do abandono e
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aplicada a Escala de Silhuetas para avaliação da imagem corporal. Como resultados, 82 pessoas
abandonaram o programa (43,8%) e 50 delas aceitaram participar do estudo. A maioria era do sexo
feminino (n=35; 70%) com idade média de 46,8 anos, casada (n=30; 60%) e ensino médio completo
(n=28; 56%). Quase metade deles (n=23; 46%) tinha renda familiar mensal de quatro salários-mínimos. O
motivo mais frequente do abandono citado pelos sujeitos foi o horário inadequado (46%). Depois da
participação no PRAUSP, 80% (n=40) relataram alguma tentativa de redução de peso; 64% (n=32)
obtiveram sucesso, mas 88% (n=44) referem que ainda precisam emagrecer. Mais da metade deles
(n=26; 52%) participaria novamente do programa. O IMC médio antes do PRAUSP e atualmente foi de
33,4kg/m2±5,9kg/m2 e 33,8kg/m2±6,8kg/m2, respectivamente. Oito por cento (n=4) estão eutróficos e a
porcentagem de obesidade grave aumentou de 12 para 18%. A circunferência da cintura média antes do
PRAUSP e atualmente foi de 112,5cm±15,1cm e 109,7cm±14,4 cm para os homens e 102,4cm±13,1cm e
96,3cm±14,7 cm para as mulheres, respectivamente. Houve superestimação do tamanho corporal nas
mulheres (p=0,00), ao se comparar o IMC atual (33,1kg/m²) com aquele relativo à silhueta que elas
achavam que possuíam (IMC real=37,4kg/m²). A insatisfação corporal foi encontrada em todos indivíduos
(p=0,00), ao escolherem silhuetas mais magras (IMC desejado= 27,4kg/m² para mulheres e 24,5kg/m²
para homens (amostra total: 26,5kg/m²). Conclui-se que a taxa de abandono é alta e o motivo citado
(horário incompatível com o trabalho) merece reflexão cuidadosa, visto que os indivíduos já tinham essa
informação ao decidirem participar do programa. Nesse sentido, outros estudos são necessários para
melhor compreensão dos fatores que interferem na adesão a estratégias para perda de peso.
Palavras-chave: Abandono, Educação Nutricional, Imagem corporal, Obesidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27032012154151/publico/FrancineScochiLeal.pdf

Nº de Classificação: 17644
NASCIMENTO, Talita Garcia do. Neutropenia e qualidade de vida em mulheres com câncer de
mama durante o tratamento quimioterápico. 2012 . p. 62. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Pública) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no clico vital
Orientador: Gozzo, Thaís de Oliveira
Resumo: Este estudo teve como objetivos analisar a ocorrência de neutropenia induzida pelas drogas
utilizadas nos protocolos de quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante entre mulheres com câncer de
mama seguidas no Ambulatório de Mastologia do HCFMRP-USP e identificar os domínios de qualidade
de vida (QV) mais afetados entre as mulheres durante o tratamento quimioterápico. Foi realizada
avaliação das toxicidades hematológicas a cada ciclo de tratamento quimioterápico de mulheres com
câncer de mama, seguidas no referido ambulatório. A avaliação da QV se deu em três momentos do
tratamento com a aplicação do questionário EORTC QLQ-C30 e do módulo específico para câncer de
mama o QLQ-BR23. Foram incluídas 79 mulheres, sendo que 34,2% apresentavam-se na faixa etária de
51 a 60 anos. De acordo com a terapêutica utilizada, 50,6% receberam tratamento quimioterápico
neoadjuvante; 63,3% apresentaram neutropenia em algum momento e 20,2% apresentaram dois
episódios de neutropenia Observou-se um total de 116 episódios neutropênicos ao longo do estudo;
destes, 46,5% grau II. A análise da QV mostrou que nas três medidas avaliadas, antes do início do
tratamento, no meio e ao final, as diferenças entre os escores de sintomas foram estatisticamente
significantes (p<0,05). Quando comparadas as três aplicações, observou-se uma piora dos sintomas
incluindo fadiga, dispnéia, náusea e vômito. Os resultados encontrados sugerem o desenvolvimento de
novos estudos com maiores amostragens, aumento na peridiocidade das avaliações de QV entre os
ciclos de quimioterapia concomitante a utilização de instrumentos específicos para avaliar o real impacto
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da neutropenia na QV. A partir de tais informações, torna-se possível determinar quais indivíduos
possuem maior risco em desenvolver neutropenia, possibilitando os enfermeiros oncológicos a
desempenhar um papel chave na melhoria da QV destes pacientes.
Palavras-chave: Efeitos Adversos, Enfermagem, Neoplasias mamárias, Qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-23042012105429/publico/Talitagarciadonascimento.pdf

Nº de Classificação: 17645
BARBOSA, Sara Pinto. Atendimento ao paciente psiquiátrico: cotidiano de um serviço de pronto
atendimento do interior do Estado de São Paulo. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: O doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Souza, Maria Conceição Bernardo de Mello
Resumo: A presente pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo, de cunho descritivo exploratório
realizado numa Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) da região Oeste da cidade de Ribeirão Preto,
interior do Estado de São Paulo. Tal local é um Centro de Saúde Escola vinculado à Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Objetivou-se com o estudo conhecer o cotidiano de atendimento
das demandas de saúde mental realizadas no pronto atendimento deste serviço. O estudo justifica-se
por, após início do processo de Reforma Psiquiátrica, os serviços emergenciais, tanto os que funcionam
dentro de hospitais gerais quanto os alocados em unidades de pronto atendimento nas Unidades de
Saúde, importantes pontos da rede de atendimento em saúde mental. Como instrumento de coleta de
dados utilizou-se a observação participante e entrevista semiestruturada com 17 participantes. Foram
realizadas cerca de 90 horas de observação participante registradas em diário de campo. Os
participantes da pesquisa foram interrogados sobre o atendimento dos usuários com demandas em
saúde mental no serviço. Os dados das entrevistas foram analisados quanto ao conteúdo, sendo
realizada análise do tipo temática. A discussão apoiou-se nos preceitos atuais de atendimento aos
usuários de saúde mental. Do processo de análise emergiram quatro categorias: No pronto atendimento
o atendimento ao paciente psiquiátrico é rotina...; O atendimento depende muito do médico que está
atendendo...; A grande maioria é dependente químico... E aí?; A gente não tem uma preparação para
lidar com paciente psiquiátrico... A partir da análise pudemos entender que a demanda em saúde mental
é constante no serviço e que essa vem, quase sempre, acompanhada de uma angústia por parte dos
profissionais que não se sentem capazes de atender usuários com essa demanda de saúde. Através da
observação e da entrevista constatou-se ainda que, no serviço, o modelo de atendimento é ainda o
médico-centrado, sendo que os demais profissionais da equipe, quase sempre, se limitam apenas
executar prescrições médicas como, por exemplo, medicação e, quando necessário, contenção. No que
se refere ao atendimento ao usuário de substâncias psicoativas, não nos pareceu que esses são vistos
como usuários com demandas em saúde mental. Tais usuários são atendidos com condutas guiadas por
pré-conceitos e julgamentos morais, ações pouco adequadas aos atendimentos em saúde. As
dificuldades encontradas no serviço, no que se refere ao atendimento a usuários com demanda em
saúde mental, parecem ser principalmente advindas de uma formação profissional pouco adequada.
Diante disto, torna-se necessário, neste serviço, que haja investimento no sentido de melhorar formação
para o atendimento a usuários com esse tipo de demanda. Mesmo com as dificuldades encontradas no
serviço estudado, acreditamos que por meio de um trabalho de educação permanente possam surgir
novas potencialidades na atenção em saúde mental e, assim, um fortalecimento da rede de saúde local.
Palavras-chave: Atendimento de Emergência, Profissional de saúde, Rede de Serviços, Saúde mental.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06112012183302/publico/SARABARBOSA.pdf

Nº de Classificação: 17646
MOREIRA, Gabriela Carrion Degrande. Opinião dos prifissionais das equipes de um município
paulista sobre a assistência psiquiátrica. 2012 . p. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Furegato, Antonia Regina Ferreira
Resumo: A organização progressiva do sistema de saúde e inclusão do portador de transtorno mental
em situação de emergência faz com que sua autonomia e cronicidade sobreponham a agudização do
transtorno. Objetivo: identificar a opinião de profissionais de nível superior e de técnicos/auxiliares de
enfermagem sobre a assistência em saúde mental, num município
paulista. Método: pesquisa
exploratório-descritiva; entrevistas semi-estruturadas no Pronto socorro (PS) do hospital geral, Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS I) e Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM). Aprovado em
Comitê de ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP) e pela Secretaria Municipal
de Saúde. Resultados: dos 46 sujeitos, 12 são do CAPS I e AEM e 34 do PS; 76% sexo feminino; 44%
entre 30 a 39 anos; 65% até 09 anos de formados; 64% frequentaram cursos após curso de graduação;
72% relatam que a instituição segue parcialmente a política nacional de saúde mental. As principais
dificuldades encontradas nos serviços foram em relação à estrutura física (48%) e, especificamente, no
pronto socorro em relação ausência de um profissional da área da saúde mental (43%) disposto a
atender o paciente e a trabalhar em conjunto aos funcionários no processo de educação permanente. A
estrutura de relações de trabalho foi considerada totalmente adequada por alguns e pouco adequada
para a maioria dos sujeitos. Muitos cuidados atribuídos à equipe de enfermagem são realizados até por
outras categorias, tais como, observação, anotação, interações terapêuticas, conforto e recreativas. O
registro rotineiro da observação do portador de transtorno mental durante a interação foi significativo. A
formação profissional foi considerada deficiente para exercer o trabalho na saúde mental com a mesma
freqüência em que outros sujeitos consideram falha na formação profissional.
Os usuários são
encaminhados aos serviços de saúde mental e ao hospital psiquiátrico. Enfermeiros e médicos realizam
os primeiros atendimentos. Os procedimentos básicos dos serviços quando o portador de transtorno
mental encontra-se em situação de emergência foram identificados como a comunicação, contenção
física e química e encaminhamento aos
serviços de referência tanto a internação em hospital
psiquiátrico como o tratamento em nível
secundário dos serviços especializados. Conclusão: há
articulação funcional entre o
atendimento básico e terciário; demanda é significativa; município
estrutura-se; há necessidade de educação permanente das equipes e abertura de leitos psiquiátricos no
hospital geral. A pesquisa contribuiu de maneira significativa para contextualizar a saúde mental no
município, especialmente no que se refere ao cuidado do portador de transtorno mental em situação de
emergência nos municípios de pequeno porte.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Saúde mental, Serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012164516/publico/GabrielaCarrionDegrandeMoreira.pdf

Nº de Classificação: 17647
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TRAVAGIM, Darlene Suellen Antero. Prevenção da doença renal crônica: intervenção na prática
assistencial em uma equipe de saúde da família. 2012 . p. 117. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Kusumota, Luciana
Resumo: Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) possui múltiplos fatores de risco, revelando a
necessidade de uma abordagem integral e interdisciplinar e sendo
imprescindível a atuação dos
profissionais da Atenção Básica à Saúde (ABS) para sua detecção precoce. A preparação desses
profissionais torna-se prioridade para o estabelecimento da prevenção da DRC. Objetivos: Identificar os
problemas prioritários em relação à prevenção da DRC, destacados pela equipe de saúde da atenção
básica, na qual o enfermeiro se insere; implementar um plano de ação organizado pela equipe de saúde
e pesquisadores que busca solucionar os problemas identificados sobre a prevenção da DRC; avaliar as
ações relacionadas à prevenção da DRC realizadas junto à equipe participante da pesquisa. Percurso
Metodológico: Foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa baseada na pesquisa-ação, sendo
que, na coleta de dados, foram utilizadas a técnica de
observação participante e a entrevista
semiestruturada. A coleta de dados foi realizada com 11 profissionais de uma equipe de saúde da
família da região oeste de Ribeirão Preto/SP, entre maio e julho de 2011. A análise dos dados resultante
das observações e das entrevistas foi feita por meio da Análise de Conteúdo Temática de Minayo.
Baseando-se nos problemas prioritários levantados, foi planejada, implementada e avaliada a ação
educativa junto à equipe de saúde da família. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Resultados e Discussão:
Os problemas prioritários relacionados à prevenção da DRC apresentados pela equipe de saúde da
atenção básica emergiram da análise e interpretação dos relatos contidos nas entrevistas, originando
duas categorias: “Aspectos teóricos acerca da prevenção da DRC” e “Aspectos da prática assistencial
acerca da prevenção da DRC”. A primeira categoria foi dividida em duas subcategorias: “Definições da
DRC e sua prevenção” e “Prevenção da DRC e a atenção básica à saúde”. Da mesma forma, a
segunda categoria originou outras duas subcategorias: “O trabalho cotidiano e a prevenção da DRC” e
“Intervenções diretas acerca da prevenção da DRC”. Então, definimos e elaboramos o plano de ação a
ser desenvolvido para tentarmos solucionar os problemas levantados. Em
abril de 2012, foi
implementada a ação educativa utilizando duas estratégias: uso da cartilha educativa e apresentação da
aula expositiva dialogada. Posteriormente, foi realizada a avaliação do processo pelos participantes da
pesquisa. Considerações Finais: A equipe de saúde da família na qual o enfermeiro se insere possui
potencialidades para atuar na prevenção da DRC. É essencial adotar estratégias para organização e
preparação dessas equipes, a fim de que realizem intervenções que favoreçam a prevenção da DRC.
Palavras-chave: Doença renal crônica, Educação em saúde, Enfermagem, Prevenção.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
esso
remoto
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012162300/publico/DARLENESUELLENANTEROTRAVAGIM.pdf
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Nº de Classificação: 17649
TOGNOLI, Silvia Helena. Medida indireta da pressão arterial: avaliação de programa de educação
permanente oferecido em dispositivo móvel. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Enfermagem-Educação em saúde
Orientador: Nogueira, Maria Suely
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Resumo: Utilizando tecnologia móvel oferecemos um curso de atualização sobre medida indireta da
pressão arterial para profissionais de enfermagem de três Unidades Básicas de Saúde do Distrito Oeste
do município de Ribeirão Preto. Estudo descritivo exploratório que contou com a participação de 11
auxiliares
de enfermagem. Avaliamos estes profissionais em quatro fases distintas:
avaliação
diagnóstica, processual, somativa e de uso da tecnologia móvel e
avaliação teórico-prática. Os
resultados indicam lacunas no conhecimento relativo a alguns aspectos que envolvem a medida indireta
da pressão arterial, quando da avaliação das atividades pedagógicas na fase processual. A maioria
dos profissionais obteve bom desempenho na realização do procedimento após
o curso. Todos n
11(100,0%) avaliaram positivamente o uso do dispositivo móvel (Tablet) na educação permanente em
serviço, indicando que gostariam de participar de outras experiências com o uso do recurso. Concluímos
que o presente estudo apresenta limitações decorrentes do reduzido numero de participantes, além de
imposições estabelecidas pelo serviço, quanto à guarda
dos equipamentos. Neste sentido
recomendamos a realização de novos estudos com vistas a dimensionar melhor os aspectos aqui
identificados.
Palavras-chave: Dispositivo Móvel, Educação, Educação permanente em saúde, Enfermagem, Pressão
arterial, Software, Tecnologia educacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06112012184110/publico/SilviaTognoli.pdf

Nº de Classificação: 17651
FONSECA, Carolina Oliveira Serradela. Vivências de familiares de pacientes com câncer em
processo de terminalidade de vida: um estudo clínico-qualitativo. 2012 . p. 124. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção em saúde mental
Orientador: Labate, Renata Curi
Resumo: O impacto de uma doença traz alterações significativas no núcleo familiar, sobretudo ao entrar
em contato com a possibilidade de finitude, visto que os recursos e procedimentos utilizados já não são
mais eficazes no combate ao câncer. Esta pesquisa qualitativa objetivou compreender os significados
atribuídos à vivência da terminalidade por familiares de pacientes com câncer, no contexto domiciliar.
Trata-se de um estudo clínico-qualitativo que tem como particularidade valorizar os seguintes aspectos:
atitude existencialista, atitude clínica e atitude psicanalítica; elementos reconhecidos como pilares que
sustentam o método escolhido. Foram realizadas sete entrevistas com familiares considerados como
principais
cuidadores de pacientes, sendo estes assistidos por entidades filantrópicas. A técnica
utilizada para realizar a coleta de dados neste estudo foi a entrevista semidirigida com questões abertas.
Mediante consentimento prévio foram audiogravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra. Os dados
coletados foram submetidos à análise de conteúdo, de acordo com o método clínico- qualitativo,
utilizando-se para a discussão dos resultados conceitos extraídos da teoria psicanalítica e materiais
encontrados na literatura da psicologia da saúde. Após as leituras flutuantes do conjunto de todas as
entrevistas e subsequente análise, observou-se que vivenciar o processo de terminalidade revelou-se
para os familiares como uma experiência
densa, difícil e dolorosa. O modo como os familiares
receberam inicialmente o diagnóstico da doença foi sentido como uma situação marcante envolvida de
incertezas e dúvidas, dada a dificuldade na comunicação entre profissional de saúde e familiar. O
encontro com a doença e ao mesmo tempo, em alguns casos, também com um prognóstico restrito e
fechado foi descrito como uma realidade em que se viram sozinhos e desprovidos de suporte. Nas teias
dos discursos, foram feitas algumas associações sobre o surgimento do câncer e sua
gravidade,
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relacionadas a comportamentos dos pacientes julgados como “inadequados”, como também atribuíram
vivências de dificuldades emocionais para o aparecimento da enfermidade. À medida que tomavam
contato com um tratamento não mais centrado na cura,
mas baseado em intervenções paliativas,
expressaram desespero e angústia pela possibilidade de morte do ente deixando de ser uma realidade
distante, passando a figurar como possibilidade concreta. Os familiares trouxeram a experiência de
terminalidade como um processo de dimensão ampla e profunda de perdas, evidenciada pela fragilidade
e progressiva ausência de saúde dos entes, tendo de vivenciar um processo de luto anterior à morte dita
concreta. Diante da vulnerabilidade de seus entes, os familiares, assumiram o papel de
principal
cuidador sentindo esta função como complexa e pontuada por muitas renúncias pela
dedicação
incondicional equivalente à relação entre mãe e filho. Nesse sentido, para os familiares, esta experiência
mostrou-se como algo doloroso e ausente de acolhimento e de espaço para seu sofrimento. Desse
modo, considera-se essencial que, nesse momento, profissionais de saúde possam oferecer assistência
condizente com o processo no qual estão
inseridos, abrindo com isso possibilidades de escutas
sensíveis consoante com as ações e princípios preconizados nos cuidados paliativos.
Palavras-chave: Familiares, Método Clínico-qualitativo, Morte, Terminalidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012160251/publico/CAROLINAOLIVEIRASERRADELAFONSECA.pdf

Nº de Classificação: 17653
BÁRBARO, Alessandra Marino. Qualidade de vida e saúde mental de residentes em instituições de
longa permanência para idosos. 2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: A elevação da expectativa de vida ocasionou a expansão do contingente de idosos no mundo e
ascendeu à preocupação quanto à qualidade de vida dos mesmos. Os idosos solitários geralmente
permanecem sob os cuidados dos familiares, que muitas vezes carecem de tempo para os assistirem
adequadamente, e assim os alocam em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), com a certeza de
que receberão uma assistência adequada. Os moradores de ILPIs em sua grande maioria apresentam o
aumento do sedentarismo, maior perda de autonomia, ausência de familiares e outros fatores que
contribuem para uma qualidade de vida deficiente
e maior incidência de enfermidades, sobretudo
mentais. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida de idosos residentes em ILPIs,
verificar seu estado de saúde mental e correlacionar esses dois aspectos. O estudo foi realizado em 15
ILPIs do município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Foi aplicado o Mini Exame do Estado
Mental
(MEEM) em 357 idosos para a seleção dos que seriam inclusos do estudo e foram
selecionados 99, nos quais foram aplicadas as escalas: WOQOL-Bref, WOQOL-Old e Inventário de
Saúde Mental (MHI). Os escores médios dos domínios do WOQOL-Bref foram: Físico 46,57, Psicológico
53,58, Relações Sociais 66,08 e Meio Ambiente 57,58, sendo o domínio que mais favoreceu a QV foi o
das Relações Sociais e o que mais desfavoreceu foi o Físico. Os escores dos domínios do WOQOL-Old
foram: Funcionamento Sensorial 35,86;
Autonomia 43,12; Participação social 53,35; Atividades
Passadas, Presentes e Futuras 59,03; Morte e Morrer 32,5 e Intimidade 72,85. A faceta que apresentou
o menor escore foi Morte e Morrer seguidos de Funcionamento Sensorial e Autonomia, demonstrando
que estes aspectos estão rebaixados e contribuem desfavorecendo a QV. O escore total médio obtido
pelo WOQOL-Old foi de 49,46, mostrando que a QV dos idosos entrevistados não está satisfatória nem
insatisfatória, em virtude principalmente de alguns aspectos, próprios do idoso, de um modo geral, que
contribuem negativamente para tal resultado, como o aspecto Morte e
Morrer, o Funcionamento
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Sensorial e a Autonomia. O escore médio total do MHI foi de 30, 70, mostrando uma saúde mental
deficiente. Foram encontradas correlações moderadas entre as dimensões de QV e SM, portanto, se as
dimensões da QV forem satisfatórias, as da SM
tenderão também a ser e vice-versa. Conclui-se,
portanto, que a qualidade de vida da população estudada é mediana e sua saúde mental deficitária,
sendo assim importante se atentar tanto à qualidade de vida, quanto à saúde mental desta população,
pois elas se correlacionam.
Palavras-chave: Assistência a idosos, Instituição de longa permanência para idosos, Qualidade de vida,
Saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012144202/publico/ALESSANDRAMARINOBARBARO.pdf

Nº de Classificação: 17654
MANTOANI, Camila Cristina. A transfusão sanguínea no perioperatório e a ocorrência da infecção
de sítio cirúrgico. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativo
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com objetivo de identificar e analisar as
evidências oriundas de estudos primários que abordaram a relação entre a transfusão sanguínea e a
ocorrência da infecção de sítio cirúrgico, em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva. A busca foi
realizada em abril de 2012 nas bases de dados PUBMED/ MEDLINE, CINAHL, LILACS e Biblioteca
Cochrane e utilizou-se o limite dos estudos indexados nos últimos 10 anos. Para a busca nas bases de
dados eletrônicas foram utilizadas combinações entre os descritores controlados transfusão sanguínea,
transfusão de
componentes sanguíneos, cirurgia eletiva e infecção de ferida cirúrgica e os nãocontrolados infusão sanguínea, procedimento cirúrgico eletivo, cirurgia de não urgência e infecção de
sítio cirúrgico, as quais resultaram na identificação de 2195 referências, dentre essas, 2112 foram
excluídas devido a ausência em relação ao tema a partir da leitura de título e resumo. Assim, 73 estudos
mostraram-se elegíveis e foram lidos na íntegra, dentre os quais, 50 estudos não foram selecionados e
cita-se como motivo de exclusão para cinco estudos, que não analisavam a relação da infecção de sítio
cirúrgico e a transfusão sanguínea, dois estudos incluíam indivíduos com idade inferior a 18 anos, 33
estudos consideravam cirurgias de
urgência e emergência, quatro estudos transfundiam plasma e
plaquetas e seis estudos não
referenciavam infecção de sítio cirúrgico. Dentre os 33 estudos
selecionados, 16 constavam
de estudos repetidos e 17 estudos primários foram selecionados e
incluídos na amostra, pois atenderam aos critérios de seleção da revisão. Para extração dos dados foi
utilizado um instrumento validado. A análise dos dados foi descritiva e apresentada em duas categorias
temáticas: pacientes que recebiam transfusão sanguínea e apresentavam a infecção de sítio cirúrgico
como desfecho infeccioso; e pacientes com infecção de sítio cirúrgico, para os quais a transfusão
sanguínea foi verificada como um fator de risco independente. As variáveis
clínicas e cirúrgicas
relacionadas com maior frequência e significância nos estudos foram: níveis de hemoglobina, perda
sanguínea intra-operatória, quantidade de sangue transfundido, tempo de operação, escore do ASA,
classificação da cirurgia e uso de antibiótico profilático.
E a maior ocorrência de infecção de sítio
cirúrgico foi verificada em mulheres, de maior idade e índice de massa corporal para obesidade. Um
aspecto positivo a ser ressaltado é que a definição da infecção de sítio cirúrgico utilizada nos estudos
primários incluído foi a mesma. No entanto, há necessidade de consenso para os níveis de hemoglobina
indicativos de transfusão sanguínea e a implementação de assistência de enfermagem direcionada ao
atendimento das reais necessidades deste paciente, minimizando os riscos e complicações inerentes ao
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procedimento anestésico-cirúrgico, educação para e vigilância pós-alta hospitalar para identificação
precoce de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à Obrigada pela força, cumplicidade e
convivência. transfusão sanguínea.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Infecção de Ferida Operatória, Transfusão de sangue.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012153811/publico/CAMILACRISTINAMANTOANI.pdf

Nº de Classificação: 17656
OLLER, Graziella Allana Serra Alves de Oliveira. Independência funcional e capacidade para o
autocuidado de pacientes em tratamento hemodialítico. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Kusumota, Luciana
Resumo: Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) está associada à alta morbidade e mortalidade,
com aumento progressivo nas populações mundiais. A DRC e o tratamento hemodialítico
podem
desencadear mudanças no estilo de vida dos pacientes como alterações em seu
cotidiano, na
capacidade para desempenhar atividades do seu dia a dia e no autocuidado. Objetivos: Caracterizar os
pacientes atendidos nos serviços de hemodiálise de uma cidade
do interior paulista quanto aos
aspectos sociodemográficos, econômicos e clínicos; descrever a independência funcional utilizando o
instrumento de Medida de Independência Funcional (MIF); descrever a capacidade de autocuidado
utilizando a escala para avaliar as capacidades de autocuidado (ASA-A); verificar a associação da
independência funcional e da capacidade do autocuidado com as variáveis sociodemográficas e clínicas
e verificar
correlação entre a independência funcional e a capacidade de autocuidado. Material e
Método: Foi realizado um estudo transversal, populacional e descritivo com abordagem quantitativa nos
três serviços de diálise do município de São José do Rio Preto-SP, nos quais foram entrevistados 214
pacientes com 18 anos ou mais de idade, residentes nesse município, em tratamento por hemodiálise e
que aceitaram participar do estudo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: Miniexame
do Estado Mental (MEEM) para a avaliação do estado cognitivo; instrumento para caracterização dos
dados sociodemográficos, econômicos e clínicos; a MIF e a ASA-A. Os dados foram analisados por
meio do programa estatístico SAS®9.0, no qual foram gerados as análises descritivas, os testes de
associação e a correlação entre as variáveis do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP. Resultados: Dos 214
pacientes, 108 eram adultos e 106 idosos, dos quais 136 eram homens e 78 mulheres. O número médio
de comorbidades para cada paciente foi de 2,3, e o número médio de complicações físicas foi de 4,7 por
paciente. Foram evidenciados um nível de independência completa ou modificada nessa população
(média MIF total 118,38; dp12,4) e um relativo conhecimento dos pacientes referente a sua capacidade
de autocuidado (média 94,53; dp12,86). A MIF se correlacionou positivamente com a ASA-A e as duas
negativamente com as variáveis idade, complicações relacionadas ao tratamento
hemodialítico e
comorbidades. Conclusão: Os pacientes em tratamento hemodialítico
apresentaram resultados
satisfatórios de independência funcional e a capacidade de autocuidado. À medida que aumentam os
escores de independência funcional, aumentam também os de capacidade de autocuidado. As variáveis
sexo, idade, comorbidades, complicações relacionadas ao tratamento hemodialítico constituíram fatores
importantes que
prejudicaram a independência funcional e a capacidade de autocuidado dessa
população. Os resultados deste estudo permitiram compreender aspectos referentes a essas variáveis
que poderão subsidiar intervenções para a melhoria da assistência de enfermagem prestada a essa
população.
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Palavras-chave: Autocuidado, Diálise renal, Independência Funcional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012185910/publico/GraziellaAllanaSerraAlvesdeOliveiraOller.pdf

Nº de Classificação: 17657
EZAIAS, Gabriela Machado. Estratégia multimodal na promoção da higiene das mãos: atributos para
aceitação e tolerância das preparações alcoólicas. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças Infecciosas: Problemática e Estratégia de Enfrentamento
Orientador: Andrade, Denise de
Resumo: O uso das preparações alcoólicas ainda suscita questionamentos e influencia na segurança
do cuidado em saúde. Os aspectos relacionados à aceitação e tolerância
destes produtos são
determinantes para melhoria da prática de higiene das mãos (HM). Diante do exposto, objetivou-se
avaliar a utilização de duas preparações
alcoólicas na HM segundo a Estratégia Multimodal da
Organização Mundial da
Saúde (OMS). Trata-se de um estudo com delineamento cross-over,
randomizado,
duplo-cego, realizado com profissionais de enfermagem por meio de entrevistas e
avaliações objetivas das condições das mãos. Utilizaram-se duas preparações
alcoólicas distintas,
sendo uma formulação recomendada pela OMS (handrub) e a outra fornecida pela instituição em estudo
(álcool gel). Nesse sentido, foi possível avaliar as características dos produtos que influenciam a sua
aceitação e tolerância nas mãos dos profissionais. Na elaboração do banco de dados realizou-se dupla
digitação e a análise no Statistical Package of Social Science (SPSS). Totalizou-se 42 profissionais de
enfermagem, com predominância de mulheres (36; 85,7%), faixa etária entre 36 e 45 anos (14; 33,4%) e
pertencentes à categoria de técnico e auxiliar de enfermagem (32; 76,2%). Quantos aos aspectos que
influenciam a
tolerância da pele, a maioria dos participantes referiu ter pele clara (16; 38,1%) ou
morena clara (13; 31,0%), raramente fazer uso de cremes/loções para as mãos (11; 26,2%), bem como
negaram o histórico de dermatites irritativas (30 - 71,4%), atópicas (37; 88,1%) e intolerância ao álcool
(42; 100,0%). Outras dificuldades relativas ao uso das preparações alcoólicas e os aspectos da prática
de HM dos profissionais, antes e após a participação no estudo também foram avaliados. A preparação
alcoólica na apresentação handrub não apresentou aceitabilidade
positiva para apenas uma das
características avaliadas (ressecamento), enquanto para o álcool gel não houve aceitabilidade para
duas características (textura e velocidade de secagem). Observou-se tolerância positiva para todas as
características avaliadas na utilização do handrub, entretanto observou-se uma piora
no aspecto
escamosidade após a utilização do álcool gel. Embora questões relativas ao treinamento e supervisão
não foram exploradas estas se mostram fundamentais quando os aspectos inerentes à qualidade das
preparações antissépticas foram superadas.
Palavras-chave: Alcoois, Comportamento, Enfermagem, Infecção hospitalar, Lavagem de mãos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012165025/publico/GABRIELAMACHADOEZAIAS.pdf

Nº de Classificação: 17658
MARCUSSI, Elaine. A visibilidade da criação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo na imprensa escrita (1951). 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudo sobre a conduta, a ética e a produção do saber em saúde
Orientador: Luchesi, Luciana Barizon
Resumo: O estudo investiga o efeito simbólico da criação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (EERP-USP), na imprensa escrita (1951), através da análise e discussão
das matérias jornalísticas publicadas em três jornais da cidade, à época: A Cidade, Diário da Manha e a
Tarde. Estudo de perspectiva histórica que se aproxima da abordagem da micro-história. O marco
temporal desse trabalho refere-se à aprovação da organização e finalidade da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FMRP-USP), que criou, anexa à mesma, a
EERP/USP, através da Lei Estadual nº. 1467, de 26 de dezembro de 1951. O corpus documental
constituiu-se das matérias jornalísticas
relativas à criação da EERP-USP e/ou
Enfermagem/enfermeiro(a) publicadas pelos jornais disponíveis para a pesquisa no Arquivo Público e
Histórico da cidade. A coleta compreendeu os meses de dezembro de 1951 e janeiro de 1952. O marco
teórico de referência para análise do texto jornalístico trata-se da teoria de mundo social, com utilização
da noção de campo jornalístico, do sociólogo Pierre Bourdieu. Os resultados obtidos apontaram para um
total de 47 matérias jornalísticas. Entretanto, 34 possuem a FMRP-USP como tema centrale seis (6)
matérias se referem diretamente a EERP/USP, Enfermagem ou enfermeira(o). Observa-se que
o
discurso jornalístico sobre a instalação da FMRP-USP reconfigura o campo científico na
cidade.
Verificou-se que a EERP-USP, mesmo antes de sua instalação, apropriou-se de certo capital cultural,
efeito da visibilidade da FMRP-USP. Nas seis matérias analisadas destaca-se um discurso ambivalente
quanto à posição da Enfermagem e/ou EERP-USP em relação à FMRP-USP/Medicina, ora àquela que
agrega capital simbólico de força equivalente às demais profissões, ora aquela que é referida como
integrante, de um conjunto maior, que seria de
domínio médico. Entretanto, destaca-se que este
fenômeno ocorreu em virtude da inexistência de agentes sociais no campo simbólico que pudessem
exercer forças a favor da EERP-USP, uma vez que, a Profa. Glete de Alcântara, sua principal agente
social, iniciou suas atividades em Ribeirão Preto quatro meses após o período de analise do presente
estudo.
Palavras-chave: Enfermagem, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, História da enfermagem,
Imprensa Escrita.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15082012135932/publico/ELAINEMARCUSSI.pdf

Nº de Classificação: 17659
FUZISSAKI, Marceila de Andrade. Elaboração e validação de um instrumento para identificação da
prática de enfermeiros relacionada ao manejo e à prevenção das radiodermatites. 2012 . p. 113.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Clapis, Maria José
Resumo: A identificação da prática profissional relacionada à prevenção e ao manejo das
radiodermatites é fundamental na medida em que permite elencar dificuldades, como a utilização de
protocolos institucionais e o uso de evidências científicas em detrimento de um cuidado baseado em
mitos e senso comum, e, consequentemente programar ações educativas para sanar tais problemas
que estão associados diretamente à qualidade da assistência. A adoção de instrumentos válidos e
confiáveis para mensuração quantitativa é imprescindível na medida em que proporciona credibilidade
às informações. Diante da inexistência de instrumentos válidos, optou-se por realizar uma pesquisa

715

destinada à elaboração e à validação
de um instrumento neste contexto. Trata-se de um estudo
metodológico, com delineamento transversal e análise quantitativa. Utilizou-se a metodologia descrita
pelos projetos europeus DISABKIDS® e KIDSCREEN®, adaptada para a realidade do presente estudo,
sendo
percorridas quatro etapas: revisão da literatura para identificação dos itens importantes e
instrumentos existentes; elaboração do instrumento; avaliação pelos juízes e validação semântica. A
primeira etapa consistiu na identificação de aspectos relevantes sobre a prevenção e o manejo das
toxicidades cutâneas devido à radioterapia, a partir da análise da literatura científica, e a elaboração da
primeira versão do instrumento. Em seguida, o instrumento foi submetido à validação de aparência e de
conteúdo pelos juízes. Os resultados
apontam que, no geral, o instrumento foi considerado claro,
objetivo e bem estruturado.
Porém, evidenciou-se a necessidade de alguns ajustes que foram
analisados pelos pesquisadores e o instrumento foi reestruturado. Na sequência, ocorreu o processo de
validação semântica, realizada em um hospital especializado em oncologia. A amostra foi constituída
por 27 enfermeiros. Diante da análise dos dados, observou-se que a maioria é do sexo feminino,
estudou em instituição particular e terminou o curso de graduação
recentemente. Em relação à
impressão geral do instrumento, nota-se que ele foi bem aceito pelos profissionais, que o consideraram
importante para avaliar a assistência prestada aos pacientes com câncer submetidos à radioterapia. O
instrumento foi avaliado como muito bom ou bom. Identificou-se dificuldade de compreensão referente a
alguns itens, como aqueles que se iniciam com a palavra “não”, o termo “especifique”, entre outros, e
quanto ao uso da categoria de resposta “não se aplica”. Quanto ao formulário de validação semântica
específico, observou-se que alguns enfermeiros tiveram dificuldades de compreender palavras como
“fria”, “lavar”, “tecido sintético”, portanto houve a necessidade de alteração. Notou-se que foi atribuída
pequena importância a itens que indicam orientações e produtos não recomendados por eles na prática,
como o uso de talco em pó, amido de milho e limpeza com água oxigenada. Percebe-se, portanto, que o
processo de elaboração de instrumentos é complexo e exige análise, discussão e sistematização, sendo
fundamental a fase de validação semântica. A pesquisa seguirá para a próxima fase, que é a realização
do piloto, cujos objetivos são analisar as propriedades psicométricas do questionário e simular uma
pesquisa de campo. Ao final espera-se que o instrumento possa ser utilizado na prática, em diversas
localidades e, consequentemente, contribuir para o avanço no conhecimento sobre como o cuidado tem
sido dispensado.
Palavras-chave: Estudos de validação, Prática profissional, Radiodermatite, Radioterapia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012160850/publico/MarceiladeAndradeFuzissaki.pdf
Nº de Classificação: 17660
CAETANO, Edilaine Assunção. Participação de mastectomizadas em um grupo de reabilitação:
benefícios e barreiras percebidos. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Estudo de abordagem qualitativa, que objetivou analisar a percepção de mulheres com câncer
de mama acerca da seriedade da doença, de sua suscetibilidade a ela e dos benefícios e barreiras para
a participação em grupos de reabilitação. Realizado no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Mulher
e Câncer de Mama – MUCAMA, em Alfenas – MG, utilizou como referencial teórico o Modelo de
Crenças em Saúde e conceitos da Teoria de Campo de Kurt Lewin. Participaram 08 mulheres operadas
por câncer de mama, que compareciam regularmente ao serviço, há no mínimo três meses antes da
coleta, entre maio e julho de 2011. Os dados foram coletados por meio de grupos focais e entrevistas,
utilizando um roteiro semiestruturado e analisados pela Análise de Conteúdo Temática. Emergiram dos
relatos dois temas e as respectivas categorias: Mulheres portadoras de câncer de mama: percepções
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acerca da suscetibilidade e seriedade da doença – crenças sobre a suscetibilidade ao câncer de mama;
a visão da seriedade do câncer de mama; os estímulos para a ação: a busca de apoio no grupo de
reabilitação - e Benefícios e barreiras percebidos na decisão sobre participar do grupo de reabilitação –
o retorno às atividades cotidianas e a reabilitação psicossocial;
percepção das dificuldades para
participar do grupo e/ou aderir às atividades propostas. A percepção da suscetibilidade ao câncer de
mama foi demonstrada quando as mulheres
referiram crer que o câncer não pode ser evitado,
independentemente de classe social, raça ou escolaridade. Atribuíram sua ocorrência à repressão de
sentimentos e à falta de um comportamento preventivo em saúde. A percepção da seriedade do câncer
de mama como uma condição crônica se mostrou ao considerarem a neoplasia estigmatizante. O medo
da
morte e as consequências dos tratamentos as levaram a promover novos arranjos sociais e
familiares. Os estímulos para ação em procurarem o grupo de reabilitação foram o desconforto e as
limitações físicas e emocionais, assim como encaminhamentos e recomendações dos profissionais de
saúde e conselhos de familiares e membros da rede social. Os benefícios percebidos para participação
no grupo foram a melhora física com a possibilidade de retorno às atividades diárias; atendimento
gratuito e especializado; vínculo
com a equipe multidisciplinar; apoio psicológico; oportunidade de
compartilhar experiências, sanar dúvidas e se sentir em meio a “seus iguais”. As barreiras percebidas:
dias e horários de atendimentos limitados; afazeres domésticos; espaço físico restrito; necessidade de
demandar tempo e disposição para a adesão às atividades. As percepções individuais das entrevistadas
acerca do câncer de mama foram influenciadas por suas crenças sobre suscetibilidade e seriedade ao
longo de suas experiências com a doença e seus tratamentos, o que as levou a um comportamento em
saúde de participarem do grupo de reabilitação porque viram no mesmo um meio para cuidarem de sua
saúde, identificando, para isso, maiores benefícios que barreiras.
Palavras-chave: Câncer de mama, Enfermagem, Reabilitação.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012161225/publico/EdilaineAssuncaoCaetano.pdf

Nº de Classificação: 17661
DEL ANGELO, Natália. Objetivo digital no ensino da avaliação clínica do pré-termo: a aprendizagem
de estudantes. 2012 . Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Fonseca, Luciana Mara Monti
Resumo: O objeto digital de aprendizagem “Semiotécnica e semiologia do recém- nascido pré-termo”
apresenta gradativamente a complexidade e as especificidades do
recém-nascido pré-termo. Para
verificar o impacto deste objeto no processo ensino- aprendizagem, tem-se como objetivos deste estudo
avaliar a aprendizagem cognitiva de estudantes sobre o tema, auxiliada pelo uso deste objeto digital de
aprendizagem em comparação à aula regularmente oferecida e avaliar subjetivamente o objeto digital.
Trata-se de um quase-experimento com grupo controle (n=10) e grupo experimental (n=12) formados
por estudantes de Licenciatura em Enfermagem de uma universidade do interior paulista. A intervenção
foi o acesso ao objeto digital durante toda a disciplina, complementando o curso regular. A coleta de
dados foi executada por meio da caracterização dos sujeitos, pré e pós-teste e avaliação subjetiva sobre
o aplicativo. Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva. O estudo demonstrou que não
houve diferença significativa entre os grupos (p=0,127) através do teste Mann-Whitney, porém ao se
considerar a comparação intra-grupos através do teste Wilcoxon, ambos
obtiveram diferença
significativa (p Controle= 0,008 e p Experimental= 0,025) demonstrando os efeitos da aprendizagem
viabilizados pela disciplina. Quanto à avaliação qualitativa, os
resultados foram muito satisfatórios,
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destacando que os alunos julgaram o objeto digital
de aprendizagem positivamente em todos os
aspectos avaliados através do instrumento de coleta de dados da avaliação subjetiva. Nota-se que
mesmo não tendo sido encontrada diferença significativa entre os grupos, os estudantes que tiveram
acesso à intervenção o avaliaram como um instrumento de aprendizagem muito bom, sugerindo que
seu emprego na educação é importante do ponto de vista de inovação didática e
motivador da
aprendizagem. Recomenda-se outros estudos com a ampliação da amostra para verificação do impacto
do uso do objeto digital de aprendizagem e de testes de retenção de aprendizagem em médio prazo.
0.025)
Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem neonatal, Exame físico, Instrução por computador,
Prematuro.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012155212/publico/NataliaDelAngelo.pdf

Nº de Classificação: 17663
FREITAS, Dayana. Risco cardiovascular na hipertensão do avental branco: avaliação do índice
tornozelo braquial. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idosos com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Alves, Leila Maria Marchi
Resumo: As alterações vasculares são complicações clínicas secundárias a elevação da pressão arterial
que podem comprometer a capacidade funcional e aumentar o risco de mortalidade. Um instrumento
utilizado como marcador de doença arterial obstrutiva periférica que vem merecendo amplo interesse
clínico e científico é o Índice Tornozelo-Braquial (ITB). Segundo diretrizes para a prática clínica, valores
de ITB <=0,9 ou >=1,3 são considerados patológicos e associados a uma alta incidência de
morbimortalidade cardiovascular. Este estudo descritivo e de corte transversal teve por objetivo identificar
o risco cardiovascular em hipertensos do avental branco por meio da determinação do ITB com uso de
esfigmomanômetros oscilométricos automáticos. Foi desenvolvido em um município localizado ao
Nordeste do Estado de São Paulo, no período de agosto de 2010 a junho de 2011. Os participantes
foram divididos em normotensos, hipertensos e hipertensos do avental branco, classificados de acordo
com o diagnóstico médico e resultado da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). As
variáveis investigadas foram: idade, cor da pele, situação familiar conjugal, naturalidade, índice de
escolaridade, profissão, peso, estatura, circunferência abdominal, pressão arterial em braços e tornozelos
e ITB. O cálculo do ITB foi realizado pela relação da maior pressão arterial sistólica (PAS) da artéria tibial
posterior com a maior pressão sistólica das artérias braquiais. As análises descritivas foram realizadas
por meio do pacote estatístico StatisticalPackage for the Social Sciences - SPSS, versão 15.0. Utilizou-se
análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas e teste Tukey para comparações múltiplas das
médias. O grau de relação linear nos escores de PAS e ITB foi verificado mediante a utilização do
Coeficiente de Correlação de Pearson. Os resultados foram expressos como médias ± erros padrões das
médias (EPM), e as diferenças consideradas estatisticamente significantes para p<0,05. Participaram do
estudo 135 indivíduos, sendo 37% normotensos, 37% hipertensos e 26% hipertensos do avental branco.
Em todos os grupos, a maioria dos participantes é do sexo feminino, de cor branca, vive com o cônjuge, é
natural do estado de São Paulo, exerce atividades domésticas e tem ensino fundamental incompleto.
Hipertensos do avental branco apresentam risco intermediário na análise de todas as variáveis clínicas
estudadas. Apesar de não ter sido encontrada diferença significante na análise dos valores de ITB na
comparação dos grupos, alterações compatíveis com doença arterial obstrutiva periférica e calcificação
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arterial foram observadas somente nos grupos hipertensão e hipertensão do avental branco. A análise do
ITB de menor valor mostrou que 10% dos hipertensos e 5,7% dos hipertensos do avental branco
apresentaram ITB<=0,9 e 6% dos hipertensos e 11,4% dos hipertensos do avental branco apresentaram
ITB>1,3. Há correlação negativa entre os valores de PAS e ITB nos grupos hipertensão e hipertensão do
avental branco. Estes achados remetem à premissa de que a hipertensão do avental branco não deve ser
compreendida como uma condição benigna, sendo caracterizada por um quadro clínico que pode evoluir
para hipertensão arterial estabelecida. A mensuração do ITB merece importância na abordagem clínica
dos pacientes, devendo constituir um instrumento de avaliação do risco cardiovascular valorizado pelos
profissionais na rotina dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Doenças vasculares periféricas, Hipertensão do Jaleco Branco, Índice Tornozelo-Braço,
Pressão arterial.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013155532/publico/DayanaFreitas.pdf

Nº de Classificação: 17664
BOTELHO, Flávia Mestriner. Corporalidade e estigma: estudo qualitativo com pacientes em reabilitação
de queimaduras. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudos sobre conduta, a ética e a produção do saber em enfermagem
Orientador: Costa, Maria Cristina Silva
Resumo: Este trabalho visou compreender a experiência da queimadura e a percepção de pacientes
queimados sobre sua imagem corporal em relação aos padrões que regulam o ideal de corpo em nossa
sociedade. Além disso, objetivou interpretar os significados atribuídos a um corpo que apresenta marcas
de queimaduras. Recorreu à abordagem antropológica, à história de vida tópica e às técnicas de
observação e entrevista. A pesquisa foi realizada com 10 pacientes de uma unidade de tratamento de
queimados de hospital universitário do interior do Estado de São Paulo. Os resultados demonstram que
os pacientes queimados percebem que seu corpo é estigmatizado de uma forma a afetar a identidade
social do grupo focalizado.
Palavras-chave: Corporalidade, Estigma, Queimadura, Reabilitação.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012013110842/publico/FlaviaBotelho.pdf

Nº de Classificação: 17665
PETERSEN, Rafael de Souza. Fatores do trabalho associados à lombalgia não específica,
caracterização no âmbito da resistência da musculatura extensora lombar, entre trabalhadores de
enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva. 2012 . p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Marziale, Maria Helena Palucci
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Resumo:.As lombalgias têm influenciado no absenteísmo e no presenteísmo de trabalhadores de
enfermagem. O objetivo geral deste estudo foi identificar os fatores do trabalho associados à lombalgia
não específica, caracterizada no âmbito da resistência da musculatura extensora
lombar, em
trabalhadoras de enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo exploratório do
tipo transversal com abordagem quantitativa dos dados, realizado em Unidades de Terapia Intensiva. A
amostra foi composta por 48 trabalhadoras (enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem) atuantes
há mais de seis meses na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público (HA) (n=32) e um
hospital privado (HB) (n=16) da cidade de Ribeirão Preto-SP. Os instrumentos utilizados para coleta dos
dados foram: Questionário
de caracterização dos sujeitos (características sociodemográficas e
ocupacionais), Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – adaptado (caracterização dos
sintomas osteomusculares, segundo as regiões do corpo), Fatores do trabalho que podem contribuir
para os sintomas osteomusculares - adaptado, Teste de Sorensen (identificação da resistência da
musculatura extensora lombar) e Escala RPE de Borg (identificação do esforço percebido). Os dados
foram coletados em 2011, nos hospitais, pelo pesquisador, após a aprovação do projeto de pesquisa
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Processo 122/2011) e
permissão dos chefes dos serviços.
Resultados: as participantes do estudo eram mulheres, na faixa etária entre 20 e 56 anos, a maioria se
declarava branca, solteira (58,3%), com filhos (52,1%), sedentária (64,6%), com acúmulo de trabalho
profissional e doméstico (89,6%). As enfermeiras executam tarefas gerenciais e assistenciais, com
predomínio das gerenciais, e os técnicos e auxiliares de enfermagem executam o cuidado direto aos
pacientes, tarefas que são
consideradas desgastantes. O sintoma lombar foi a principal queixa
osteomuscular (66,7%), seguido dos segmentos ombros (54,2%), pescoço (47,9%) tornozelos (41,7%) e
região dorsal (41,7%). As trabalhadoras com sintoma lombar atingiram um tempo menor (93,06 s.) de
resistência da musculatura extensora da coluna no teste de Sorensen, em comparação às trabalhadoras
assintomáticas (116,30 s), e o esforço percebido após o teste foi intenso (15) para todos os sujeitos. Os
principais fatores do trabalho que contribuem para os sintomas
lombares identificados pelas
trabalhadoras de enfermagem foram relacionados a aspectos posturais (torção e flexão de coluna,
curvar as costas, postura estática) e organizacionais (repetitividade, horas extras, falta de descanso e
velocidade do trabalho). Concluímos que os sintomas lombares são frequentes entre as trabalhadoras
de enfermagem das unidades estudadas, embora a resistência da musculatura extensora da coluna não
tenha apresentado diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de sujeitos sintomáticos e
assintomáticos. Os resultados obtidos e os fatores identificados pelas trabalhadoras como contribuintes
aos sintomas lombares são indicadores da inadequação das condições de trabalho e de que ações de
intervenção no ambiente e na organização do trabalho são necessárias. O estudo contribuiu para o
avanço do conhecimento das áreas de Saúde do Trabalhador, Fisioterapia e Enfermagem.
Palavras-chave: Distúrbios Osteomusculares, Enfermagem, Lombalgia, Unidade de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013100523/publico/RAFAELDESOUZAPETERSEN.PDF

Nº de Classificação: 17667
SANCHES, Mariana Vendrami Parra. A criança e o adolescente com câncer em cuidados paliativos:
experiência de cuidar pela família. 2012 . p. 114. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia
Resumo: No Brasil, atualmente, não há diretrizes estruturadas para os cuidados paliativos em pediatria
e, muito menos, em hebiatria. Os familiares são participantes ativos no cuidado a criança e ao
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adolescente com câncer, especialmente na fase final da vida, período em que vivenciam o processo de
morte e morrer e necessitam de vínculo com os serviços de saúde para manter a qualidade de vida de
crianças e adolescentes com câncer e de seus familiares. O presente estudo tem como objetivo
investigar a experiência dos familiares no cuidar de crianças e adolescentes com câncer, em cuidados
paliativos, particularmente nos cuidados ao final da vida. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva
e exploratória, com análise qualitativa dos dados. Participaram do estudo quatorze familiares, cuidadores
de crianças e adolescentes que morreram por câncer no período de julho de 2010 a dezembro de 2011,
em acompanhamento no setor de Onco-Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A coleta de dados foi realizada em dois momentos:
primeiramente nos prontuários das crianças e adolescentes, buscando informações clínicas e, após, em
entrevista, acompanhada de observação e realização do genograma e ecomapa. Os dados empíricos
foram organizados ao redor de três temas: "O impacto do agravamento da doença na dinâmica familiar",
descrito a partir das necessidades, sentimentos e reorganização familiar; "Comunicação de más notícias",
discutido a partir da comunicação entre a criança e o adolescente, equipe de saúde e família relativa ao
processo de morte e morrer e "A vivência da família diante dos cuidados paliativos", evidenciado pelos
conhecimentos da família frente aos cuidados paliativos, sentimentos e necessidades da criança e
adolescente nos cuidados ao final da vida. Esse estudo mostrou-se relevante para a assistência à criança
e ao adolescente com câncer no fim da vida, pois, as vivências das famílias no cuidado a criança e ao
adolescente poderão contribuir para a compreensão do processo de cuidar à luz dos fundamentos dos
cuidados paliativos.
Palavras-chave: Adolescente, Cancer, Criança, Cuidados paliativos, Família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013095927/publico/Marianavendramiparrasanches.pdf

Nº de Classificação: 17672
GIL, Mariana Marcos. Estudo da mortalidade de mulheres em idade reprodutiva no município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil. 2012 . p. 56. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à mulher no ciclo vital
Orientador: Gomes-Sponholz, Flávia
Resumo: Os óbitos de mulheres em idade reprodutiva correspondem a 16% do total de óbitos femininos
em todo o Brasil, indicando a dificuldade dos serviços de saúde em implementar ações baseadas na
atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde, sob o enfoque ampliado da assistência,
incorporando a perspectiva de gênero. Objetivo: analisar óbitos de mulheres em idade reprodutiva,
residentes em Ribeirão Preto-SP, no período de 2007 a 2009,
com ênfase nas causas de morte.
Método: foram analisadas 532 Declarações de Óbito (DO) de mulheres de 10 a 49 anos residentes no
município de Ribeirão Preto/SP que foram a óbito no período de 2007 a 2009, obtidas por meio do
Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna para transcrição integral dos dados. As mortes
foram classificadas em maternas declaradas, não maternas e presumíveis. Procedeu-se com a análise
dos dados com o software STATA, codificação das causas de acordo com a CID 10 e seleção da causa
básica de óbito. Resultados: Os principais grupos de causas de morte foram: neoplasias 137 (26%),
doenças do aparelho circulatório 94 (18%), doenças infecciosas e parasitárias 67 (13%) e causas
externas 65 (12%). As mortes por causas maternas representaram a antepenúltima causa de óbito.
Foram identificadas, após análise dos campos preenchidos na DO, 467 (88%) mortes não maternas, 5
(1%) mortes maternas declaradas e 60 (11%) mortes maternas presumíveis. Conclusão: O padrão de
mortalidade do município é semelhante ao do país, apontando a necessidade de incrementar ações nas
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três esferas de governo voltadas para a saúde da população feminina. Conhecer o perfil de mortalidade
de mulheres em idade reprodutiva possibilita a compreensão de suas principais demandas e problemas
de saúde oferecendo subsídios para o planejamento de ações focadas em reduzir mortes por causas
evitáveis.
Palavras-chave: Atestado de Óbito, Causas Básica de morte, Mortalidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013094708/publico/MARIANAMARCOSGIL.PDF

Nº de Classificação: 17673
LOPES, Livia Maria. Coordenação das ações e serviços de saúde na assistência prestada às
pessoas que vivem com aids no município de Ribeirão Preto-SP. 2012 . p. 107. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Monroe, Aline Aparecida
Resumo: O estudo objetivou analisar a coordenação das ações e serviços de saúde na assistência
prestada às pessoas que vivem com aids. Utilizou-se o conceito teórico de coordenação, tomando como
eixo de análise a integração das ações e serviços dentro das equipes de referência e junto a outros
profissionais/especialidades/serviços. Trata-se de um estudo exploratório, do
tipo inquérito, de
abordagem quantitativa. Participaram 301 pessoas que viviam
com aids e estavam em
acompanhamento nos cinco ambulatórios de referência do município de Ribeirão Preto e que atendiam
aos seguintes critérios: maiores de 18 anos, com terapia antirretroviral instituída a mais de 6 meses,
residentes no próprio município e não pertencentes ao sistema prisional. Foram realizadas entrevistas,
utilizando-se um instrumento
específico, contendo questões sobre dados sócio-demográficos,
características clínicas dos casos, serviços de saúde utilizados e coordenação da assistência. Os
dados foram analisados por meio de distribuição de frequência, construção de indicadores e análise de
correspondência múltipla. Identificou-se paridade entre os sexos, envelhecimento da população, baixa
escolaridade, predomínio
da classe econômica C. A maioria apresentava-se assintomática, boa
resposta imunológica, carga viral indetectável e a presença de comorbidades crônicas. A maioria fazia
uso exclusivo de serviços públicos, com destaque para o Pronto- Atendimento, seguido da Atenção
Básica. Para a Coordenação da assistência pelas equipes dos ambulatórios de referência: o enfoque
clínico, o uso e o registro de informações foram classificados como satisfatórios; e o enfoque nas
condições de vida/apoio familiar como insatisfatórios. Para a Coordenação
junto a outros
profissionais/especialidades/serviços: auxílio no agendamento de consulta e oferta de comprovante da
mesma, fornecimento de guia de
referência, obtenção do atendimento foram classificados como
satisfatórios; discussão sobre alternativas em caso de encaminhamento e a contra referência como
insatisfatórios. A coordenação, de modo geral, foi classificada como satisfatória, entretanto, identificouse diferentes desempenhos entre os ambulatórios de referencia em HIV/aids, principalmente no que se
refere à abordagem das condições sociais e encaminhamentos realizados. As especificidades do perfil
sociodemográfico, clínico e de utilização dos serviços e os diferentes desempenhos dos ambulatórios de
referência relacionados às
distintas composições e lógicas assistenciais permitem refletir sobre a
complexidade da coordenação da assistência prestada às pessoas que vivem com aids e, sobretudo,
apontam a necessidade de estratégias que favoreçam o desenvolvimento de ações compartilhadas e
cooperadas dentro da equipe e entre os diferentes serviços com o intuito de fortalecer a rede local de
atenção visando a produção de um cuidado integral, singular e resolutivo.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Integração de Assistência, Serviços de saúde, Sindrome da
imunodeficiencia adquirida.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013153215/publico/LIVIAMARIALOPES.PDF

Nº de Classificação: 17676
PENATTI, Juliana Trebi. Riscos ambientais para trabalhadores em uma unidade mista de saúde.
2012 . p. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde ambiental
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo: Riscos ambientais (RA) podem ser causados por agentes biológicos, químicos, físicos e
ergonômicos que, quando presentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde
do trabalhador em função de sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. Especialmente em
serviços de saúde, os RA relativos à exposição dos trabalhadores aos diferentes tipos de agentes
presentes nesses ambientes, são de grande significado para a saúde ocupacional. O reconhecimento dos
RA e a adoção de medidas para a prevenção e minimização desses riscos, devem ser sempre
realizados, de forma a envolver tanto as instituições como os próprios trabalhadores, visando maior
segurança ocupacional. Esta investigação objetivou avaliar a realidade de exposição a RA em uma
Unidade Mista de Saúde (UMS) do interior do estado de São Paulo, a partir da percepção dos seus
trabalhadores. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e exploratório, realizada por
meio de abordagem quali-quantitativa. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista, utilizando um
roteiro constituído por perguntas semi-estruturadas e check-list, realizada com dois grupos distintos de
sujeitos: um grupo constituído pelos trabalhadores das diferentes áreas de atuação do local selecionado
e, outro grupo, constituído apenas pelos gestores da UMS. A pesquisa teve aprovação do CEP da
EERP/USP. Os dados coletados foram organizados em um banco de dados do Excel e categorizados em
tabelas e gráficos, procedendo-se à análise estatística descritiva. Os resultados foram obtidos a partir de
uma amostra composta por 48 sujeitos (82,8% de todos os trabalhadores do local selecionado para este
estudo), pertencentes a todas as 17 categorias profissionais existentes no serviço. A idade média dos
sujeitos no momento das entrevistas era de 38 anos e a faixa etária predominante, de 21 a 30 anos para
35,4% dos entrevistados. A maior parte dos sujeitos (52,1%) pertencia ao gênero feminino. Quanto à
carga horária de trabalho, 16 entrevistados (33,4%) relataram que a soma da carga horária de todos os
empregos por ocasião da entrevista correspondia a mais de 41 horas semanais, sendo que 8 (50%)
desses referiram uma carga horária semanal acima de 70 horas e, 1 deles referiu desempenhar uma
carga horária de até 100 horas semanais. Quando questionados por meio de questões abertas sobre RA
presentes em qualquer tipo de ambiente de trabalho e RA presentes no local da investigação, 95,8% dos
sujeitos relataram já terem ouvido falar sobre o assunto e igual percentual indicaram pelo menos um RA
no seu local de trabalho. Porém, quando utilizado um check-list para identificação e quantificação dos RA
presentes na UMS, 100 % dos sujeitos relataram a presença de pelo menos um RA de cada natureza no
serviço, destacando-se o relato da presença dos seguintes agentes, de acordo com os maiores
percentuais obtidos em cada natureza de risco citado: bactérias (91,7%), vírus (91,7%), poeiras (79,2%),
calor (72,9%), postura inadequada (66,7%), monotonia/repetitividade (66,7%), iluminação inadequada
(33,3%) e ligações elétricas deficientes (33,3%). No que se refere a acidentes no ambiente de trabalho,
18,8% dos sujeitos relataram ter sofrido pelo menos um acidente de trabalho na UMS, envolvendo
materiais perfurocortantes, quedas, ferimentos, exposição cutâneo-mucosa a materiais biológicos,
agressão física por pacientes e acidentes em ambulâncias. Quanto aos gestores, foi referida por esses
sujeitos a existência de RA no serviço; porém, segundo os respondentes, ainda não havia uma rotina
para categorização e quantificação dos RA na Unidade, que também ainda não possuía Mapa de Risco
(MR) e Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA), ambos exigidos pela legislação brasileira a
todas as instituições de saúde, independente do grau de risco. Conclui-se com este estudo, pelo relato
dos sujeitos, que a UMS possui riscos ambientais que podem afetar a saúde dos trabalhadores. Assim,

723

deve ser realizado um planejamento imediato de reconhecimento e avaliação desses RA, bem como de
adoção de medidas para sua prevenção e minimização, com base no estabelecimento de MR e de um
PPRA, sendo esta uma das principais proposições a ser feita ao serviço. Além disso, é necessário incluir
um programa de educação continuada aos trabalhadores, visando contribuir para a promoção da saúde
ambiental e ocupacional no local de estudo.
Palavras-chave: Riscos ambientais, Saúde ambiental, Saúde ocupacional, Saúde pública, Unidades de
Saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013150038/publico/JULIANATREBIPENATTI.PDF

Nº de Classificação: 17678
REINATO, Lílian Andreia Fleck. Colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com
HIV/aids internados em um hospital escola do interior paulista. 2012 . p. 93. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Gir, Elucir
Resumo: Introdução: a colonização de indivíduos com HIV/aids por microrganismos patogênicos tem
sido associada a maior risco de morbidade e mortalidade, principalmente quando esse microrganismo é
o Staphylococcus aureus. Identificar
precocemente esta condição permite implementar medidas
preventivas do
adoecimento a ele relacionado, em nível individual e coletivo. Objetivo: avaliar a
prevalência de colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com HIV/aids internados em um
hospital escola. Metodologia: estudo de corte transversal, tendo como sujeito pessoas vivendo com
HIV/aids, internadas em duas unidades especializadas em HIV/aids de um Hospital Escola do município
de Ribeirão Preto- SP. Todos os preceitos éticos foram criteriosamente respeitados. No período de
Agosto/2011 a Julho/2012, todos os indivíduos internados foram abordados e para
aqueles que
aceitaram participar, procedeu-se a coleta de amostra de saliva e secreção nasal, além da coleta de
dados sociodemográficos, clínicos e imunológicos, obtidos por meio do prontuário e entrevista individual.
As amostras foram encaminhadas e processadas pelo Laboratório de Microbiologia e Sorologia da
instituição em estudo. Foram semeadas em meios de cultura ágar sangue e
manitol, e após,
transferidas para o sistema automatizado Vitek® 2 (BioMérieux™), por meio dos cartões GP Test Kit
Vitek® 2, para bactérias gram-positivas. Foram
empregados cartões AST-P585 para avaliar a
sensibilidade dos Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) aos antibióticos. Os dados foram
armazenados em planilhas do Microsoft Office Excel 2011 for Mac e organizados por meio do software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0 for Windows. Resultados: De 229
indivíduos com HIV/aids internados nas unidades, 169 constituíram os sujeitos desta pesquisa, dos
quais 57,4% eram do sexo masculino, 39,6% apresentaram idade de 40 a 49 anos e 45% tinham o
primeiro grau completo. Foram obtidas 338 amostras (169 de secreção nasal e 169 de saliva). A
prevalência de colonização por Staphylococcus aureus foi identificada em 20,4% das amostras, com
21,7% de resistência à oxacilina, sendo em secreção nasal 66,7% e em saliva 33,3%. Apresentaram
contagem de linfócitos T CD4 abaixo de 200 células/mm3 60,0% dos indivíduos com MRSA nasal e
80,0% estavam em uso de antimicrobianos. Em 40,0% dos indivíduos com MRSA na saliva carga viral
foi igual ou superior a 500.001 cópias/mL, e 80,0% destes também usavam antimicrobianos, MRSA
nasal e saliva foi identificado em 60,0% dos indivíduos que não estavam em uso de antirretroviral.
Conclusão: a prevalência de colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com HIV/aids foi
predominante em secreção nasal, com baixa contagem de linfócitos T CD4, com história de internação
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prévia, uso de antimicrobiano e ausência do uso de antirretroviral, podendo representar
fonte de infecção.

importante

Palavras-chave: Hiv, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente à meticilina.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15012013151405/publico/LILIANANDREIAFLECKREINATO.PDF

Nº de Classificação: 17680
SIQUEIRA, Lillian Dias Castilho. Adaptação cultural e validação inicial do instrumento MISSCARE
para o Brasil: contribuição para o mapeamento de risco para a segurança do paciente hospitalizado.
2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Caliri, Maria Helena Larcher
Resumo:.O fenômeno da omissão de cuidados de enfermagem é definido como qualquer aspecto do
cuidado requerido pelo paciente que é omitido (em parte ou por completo) ou atrasado. Pode ocasionar
consequências negativas para a assistência, tendo impacto na qualidade do cuidado e nos custos
institucionais. Este estudo de delineamento metodológico teve como objetivos realizar a adaptação
cultural do instrumento MISSCARE para uso no Brasil e testar parcialmente as suas propriedades
psicométricas. O instrumento MISSCARE possui 41 itens distribuídos em duas partes. A parte A contém
24 itens referentes aos elementos dos cuidados de enfermagem omitidos com resposta variando de
sempre omitido (1) a nunca omitido (5), e a parte B apresenta 17 itens relacionados às razões para a
não prestação dos cuidados, com as possibilidades de resposta variando de razão significante (1) a
não é uma razão para omissão do cuidado (4). A pesquisa, aprovada pelo comitê de ética, foi realizada
em duas fases. A primeira consistiu no processo de adaptação cultural, que verificou a validade de face
e de conteúdo,
realizada por um comitê de cinco juízes conforme os passos preconizados pela
literatura. A segunda visou analisar a consistência interna do instrumento com 60 profissionais da
equipe de enfermagem de um hospital público de ensino universitário do interior do Estado de São
Paulo. Os resultados demonstraram que a maioria dos participantes era do sexo feminino (75%), com
idade média de 40,4 anos. Houve maior frequência de sujeitos com ensino médio (60%) na categoria de
técnico em enfermagem (36,7%). Mudar o decúbito do paciente a cada duas horas, assistência às
necessidades higiênicas dentro de cinco minutos da solicitação e participação em discussão da equipe
interdisciplinar sobre a assistência ao paciente foram os três cuidados de enfermagem mais omitidos,
enquanto o controle da
glicemia capilar, banho/higiene e cuidados com punção venosa foram os
elementos
menos omitidos. O número inadequado de pessoal foi a razão mais citada pelos
profissionais para essa omissão dos cuidados. Os valores do coeficiente alfa de Cronbach para as
partes A e B do instrumento foram 0,964 e 0,924, respectivamente e, considerando-se os fatores da
parte B, 0,906 para comunicação, 0,797 para
recursos materiais e 0,785 para recursos laborais.
Conclui-se que a versão adaptada do MISSCARE para o português mostrou-se confiável na amostra
estudada. Novos
estudos devem ser realizados para a avaliação de propriedades psicométricas
adicionais antes que o instrumento seja utilizado no Brasil.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Estudos de validação, Segurança do paciente, Úlcera por
pressão.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 17681
COCENAS, Sílvia Antunes. Grupo de atividades com jovens escolares: recurso para o aprimoramento
do funcionamento pessoal e social. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
Resumo: Os grupos sociais infantis que estão inseridos numa realidade violenta colocam-se mais
suscetíveis a reagir e agir de acordo com seu grupo e contexto social. Acreditamos que em
uma
“história relacional que se constrói dentro da situação terapêutica, utilizam-se estratégias para o fazer
como forma de encontro potencializador de uma relação saudável consigo, com o outro e com o social”
(TEDESCO, 2007, p. 156). Desta forma, essa pesquisa pretendeu verificar se a utilização de grupos de
atividades estruturadas pode proporcionar meios para que jovens possam aprimorar seu funcionamento
pessoal e social e facilitar o
desenvolvimento de mecanismos pessoais e coletivos de proteção e
promoção de saúde
mental. Este estudo baseia-se nos pressupostos dos métodos qualitativos de
investigação e a
estratégia escolhida foi a pesquisa naturalística. O procedimento utilizado foi a
observação participante. Em virtude da natureza do fenômeno investigado utilizamos também o diário
de campo. O local de investigação é o Município de Ribeirão Preto, em que buscamos focalizar uma
instituição pública de ensino fundamental. Fizeram parte deste estudo 18 estudantes do 6º ano do
ensino fundamental da Escola Estadual Professora Glete de Alcântara participantes
do projeto de
extensão “Grupos de atividades estruturadas com alunos do ensino fundamental: promoção de saúde”
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Foram realizados 8 encontros grupais utilizando atividades
estruturadas em grupo. Neste sentido, foram utilizados jogos e brincadeiras, que são atividades sociais
que fornecem uma estrutura de referência paralela à “vida real”, na qual “formas diferentes de ser”
podem ser experimentadas e
expressas em ações, comportamentos, atitudes, sem nenhuma
conseqüência “real”. Para análise dos dados qualitativos foi utilizada a técnica de análise de conteúdo
temática. Os temas emergiram do desenvolvimento grupal em cada atividade apresentada. Os principais
temas foram: a representação e o papel da escola; o grupo como representação social; o brincar e o
aprender; o lúdico e a contribuição para a formação social; a escola e seus vínculos; punição versus
educação; família e seu papel social para a criança; violência psicológica entre escolares; a função
criativa do campo escolar; a violência; o
desenvolvimento interpessoal e o contexto escolar;
agrupamento; atividade como recurso. Os resultados do estudo apontam que é possível estabelecer
uma nova forma de comunicação e abordagem do universo desses jovens, desde que respeitadas as
variáveis – que não são poucas – de um mundo cada vez mais globalizado e sem paradigmas do qual
fazem parte não apenas como expectadores, mas atores desta transformação do ensino na realidade do
século XXI.
Palavras-chave: Disciplinas e atividades comportamentais, Estrutura de grupo, Estudantes, Instituições
acadêmicas, Violência.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012013111000/publico/SILVIAANTUNESCOCENAS.PDF

Nº de Classificação: 17682
BRAZ, Janaina Carvalho. Avaliação da atenção às crianças menores de um ano na Estratégia Saúde
da Família em um município da Bahia, sob a ótica dos cuidadores. 2012 . p. 84. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assitência à criança e ao adolescente
Orientador: Furtado, Maria Cândida de Carvalho
Resumo: As políticas públicas de atenção à criança no Brasil têm se aprimorado com vistas à qualidade
do cuidado integral. Este estudo objetivou avaliar a presença e extensão dos atributos da Atenção
Primária à Saúde (APS) e o grau de afiliação do usuário na Estratégia Saúde da Família (ESF), a partir
da ótica dos cuidadores com a assistência prestada a crianças menores de um ano de idade. Trata-se
de uma pesquisa quantitativa, transversal com dados coletados mediante uso do Instrumento de
Avaliação da Atenção Primária (PCATool - infantil). Foram entrevistados 271 cuidadores cujas crianças
pertenciam às áreas de abrangência das 13 equipes de saúde da família da zona urbana de Vitória da
Conquista – BA. Os escores foram atribuídos para 10 dimensões da APS. Os resultados revelaram
escores elevados para apenas quatro dimensões: grau de afiliação, acesso de
primeiro contato
(utilização), longitudinalidade e coordenação (sistema de
informação). As outras dimensões
apresentaram baixos valores de escore, tais como: o acesso de primeiro contato (acessibilidade), a
coordenação (integração de cuidados), a integralidade (serviços disponíveis e prestados), a orientação
familiar e a orientação comunitária. Ao avaliar as dimensões em conjunto encontramos os escores
essencial e geral com baixos valores. Concluímos que a ESF, apesar de ser um cenário preferencial
para as ações de promoção e prevenção à saúde e se constituir como porta de entrada para os
serviços, não tem alcançado uma assistência à criança com ênfase no cuidado integral.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação em saúde, Cuidado da criança.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013113853/publico/JANAINACARVALHOBRAZ.PDF

Nº de Classificação: 17683
ALMEIDA, Jaqueline Garcia de. Condições de produção da tuberculose multirresistente: percepções
do doente. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Palha, Pedro Fredemir
Resumo: A tuberculose multirresistente (TBMR) – resistência simultânea a rifampicina e isoniazida,
principais fármacos do esquema de tratamento da tuberculose (TB), gera mais ônus aos doentes e aos
Serviços de Saúde, pois acarreta maiores custos, aumenta o tempo de tratamento e relaciona-se a
prognósticos desfavoráveis. A TBMR ocorre devido à falha em algum princípio do tratamento, seja por
parte dos profissionais e serviços de saúde, seja por questões ligadas ao doente. Frente a isso, o
presente estudo objetivou identificar e analisar as condições de produção da TBMR relacionadas ao
doente e seu entorno. Esta investigação foi realizada junto aos sujeitos em seguimento em um hospital
de referência do interior paulista, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2012. Foi utilizada a abordagem
qualitativa. Por meio da análise dos prontuários médicos do serviço terciário, caracterizamos o universo
do estudo – composto por todos os doentes já seguidos pela instituição, descrevendo e analisando
dados sociodemográficos e clínicos correspondentes. Caracterizamos, também, a amostra estudada,
formada por oito doentes de TBMR em seguimento, detalhando seu contexto de vida e trajetória com a
doença, assim como a estruturação municipal para seu acompanhamento. A segunda etapa do trabalho
constituiu na análise das percepções dos sujeitos a cerca do adoecimento por TB e pela forma MR. Os
dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas na íntegra. Os
textos resultantes constituíram o corpus do estudo, organizado com recurso do software Atlas. Ti versão
7.0 e analisado sob o referencial teórico da Análise de Discurso, de matriz francesa. Os resultados da
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investigação baseiam-se na análise de três aspectos: percurso diagnóstico – em que é apontadas a
percepção da doença e dos sintomas, as histórias pessoais e familiares do adoecimento por TB, o
desenvolver até a obtenção do diagnóstico e as histórias de fracasso dos tratamentos convencionais;
tratamento e acompanhamento dos casos MR – momento em que são discutidas questões ligadas a
percepção do tratamento pelos doentes, as modalidades de supervisão empreendidas, os instrumentos
e insumos fornecidos, além do apoio da rede
familiar; coordenação da assistência – em que são
analisadas as nuances da relação entre os diferentes serviços envolvidos na atenção ao doente, tanto
dentro do mesmo nível assistencial
quanto em sua intersecção com a atenção terciária, a fim de
compreender suas fragilidades e promover as potencialidades para o tratamento dos sujeitos. Essas
condições de produção mostraram-se complexas, ao passo que sofrem influência das peculiaridades da
forma como
os serviços locais de atenção organizando-se para atender esses doentes, além de
questões relacionadas à trajetória de vida e doença desses sujeitos, apontando para a necessidade de
ampliação do espaço de negociação dentro do sistema de saúde.
Palavras-chave: Fatores de risco, Integração de Sistemas, Papel do doente, Tuberculose resistente a
múltiplos medicamentos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013114410/publico/JAQUELINEGARCIADEALMEIDA.PDF

Nº de Classificação: 17684
CANOVA, Jocilene de Carvalho Miraveti. Parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar:
vivências da equipe de enfermagem de um hospital escola. 2012 . p. 136. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doença agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Dalri, Maria Célia B.
Resumo: A partir dos incidentes críticos identificados, foram estabelecidas as exigências críticas no
atendimento à RCP no local de estudo e ressaltou-se que para um bom desempenho na realização da
RCP é necessário rapidez, eficiência, conhecimento técnico-científico e habilidade técnica por parte de
toda a equipe que realiza esse atendimento, seguindo sistematização referida pelos protocolos do AHA.
Além disso, identificou-se a necessidade de capacitação continuada dos profissionais de enfermagem e
médica, trabalho harmônico e
sincronizado multiprofissional e infra-estrutura adequada, visando o
restabelecimento da vida, a limitação do sofrimento, a recuperação do paciente/cliente e a ocorrência
mínima de sequelas. Portanto, a RCP imediata, sistematizada e de qualidade é requisito básico de
segurança para esses pacientes, reduzindo as dificuldades identificadas pela equipe e favorecendo as
chances de reanimação destes pacientes.A parada cardiorrespiratória (PCR) é a ocorrência de maior
emergência atendida nos serviços pré e intra-hospitalares. Para os profissionais de saúde a PCR e a
realização da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) são eventos de extrema importância dentro da
assistência, na qual exigem-se conhecimento, execução de técnicas adequadas e agilidade para prestar
um atendimento de qualidade. A única
chance de sobrevivência do paciente está vinculada à
identificação precoce desse evento e à intervenção rápida e eficaz através das manobras de RCP
dentro da sistematização do atendimento à PCR/RCP determinadas pelas Corrente de Sobrevivência
do Adulto, seguida do Suporte Básico (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAVC). Trata-se de um
estudo exploratório, descritivo, com abordagem quali- quantitativa que visa estabelecer as exigências
críticas no atendimento à PCR/RCP em unidade de emergência no Hospital Escola do interior do estado
de São Paulo, através da vivência de 27 profissionais da equipe de enfermagem na realização das
manobras de RCP, identificando os incidentes críticos positivos e/ou negativos
durante esse
atendimento, além das facilidades e dificuldades vivenciadas pela equipe de enfermagem na execução
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dessas manobras através da Técnica do
Incidente Crítico (TIC). Os dados coletados foram
categorizados segundo as
situações críticas semelhantes (situações secundárias), uma vez que a
situação
principal era a PCR e a situação secundária era a realização da RCP, seguida dos
comportamentos e das consequências positivas e negativas decorrentes das diversas situações. Desta
análise emergiram cinco categorias de incidentes críticos: Competências do atendimento à PCR/RCP,
sentimentos e emoções da equipe frente à PCR/RCP, estrutura e ambiente na RCP, Eventos adversos
à PCR/RCP e Capacitação da equipe de enfermagem. Relacionado aos comportamentos positivos,
destacou-se três categorias: Aplicando a sistematização no atendimento à PCR/RCP, estabelecendo
gestão durante á RCP e utilizando tecnologias na RCP.
Dentre os comportamentos negativos,
observaram-se seis categorias: convivendo com a falta de habilidades técnicas; vivenciando a falta da
sistematização no
atendimento à PCR/RCP; convivendo com recursos materiais e humanos
insuficientes; o ambiente; percebendo os sentimentos e emoções da equipe frente a RCP e observando
a falta de capacitação permanente da equipe na RCP. Uma vez selecionadas as situações críticas, os
comportamentos positivos e os comportamentos negativos, pudemos categorizar o óbito como uma
conseqüência
imediata negativa e o restabelecimento das funções vitais como uma conseqüência
imediata positiva ao paciente/cliente. Na avaliação das categorias resultantes,
verificou-se como
conseqüência negativa, os saber lidar com o sofrimento da perda e como conseqüência positiva, a RCP
bem sucedida além dos sentimentos dos profissionais de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Parada cardiorrespiratória, Ressuscitação cardiopulmonar, Técnica do
incidente crítico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15012013143946/publico/JOCILENEDECARVALHOMIRAVETICANOVA.PDF

Nº de Classificação: 17685
SILVA, Jael Bernardes da. As práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por
trabalhadores de saúde na atenção básica. 2012 . p. 155. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, políticas e saberes em saúde
Orientador: Matumoto, Silvia
Resumo: O objeto deste estudo centrou-se nas práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por
trabalhadores de uma equipe de saúde da família. O uso de plantas pela população é tradicionalmente
disseminado e oficialmente reconhecido pela OMS e pelo Ministério da Saúde. O processo de trabalho
em saúde e as ações de cuidado efetivamente empreendidas pelos trabalhadores são influenciados
pelas práticas de saúde, que são práticas sociais e que se conformam a partir de um contexto sóciohistórico-econômico-político. As práticas de uso de fitoterápicos, prática de saúde, são convergentes
com os propósitos da estratégia saúde da família, uma vez que o projeto que deu origem ao Programa
estudado foi proposto como instrumento para ampliar as ações de saúde, a fim de disponibilizar ao
usuário um cuidado integral à sua saúde e promover o resgate e o fortalecimento do conhecimento
popular. Assim, a fitoterapia emergiu como uma prática anti-hegemônica e encontra respaldo a nível
federal na atual Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e no Programa Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O objetivo deste estudo foi analisar as práticas dos trabalhadores de
saúde, relacionadas a políticas e programas que oferecem plantas medicinais e fitoterápicos no SUS
com ênfase nos seus sentidos, significados e conhecimentos. A abordagem adotada foi qualitativa, com
caráter exploratório- descritivo. Utilizaram-se várias técnicas de pesquisa e fontes de dados. A análise
documental, entrevistas e observação participante foram os instrumentos que permitiram acessar o
universo desejado. As fontes de dados documentais foram documentos municipais sobre o processo de
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implantação do Programa e instrumentos de gestão. A fase da observação participante envolveu 10
trabalhadores da equipe de saúde da família. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com três
informantes-chave e oito trabalhadores. A coleta se deu no período de janeiro a junho de 2012. Os
documentos e os registros das observações e das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo
separadamente e, após esse momento, agrupados, o que levou a quatro temas: 1. O Programa de
Fitoterapia em Campinas; 2. Os elementos que viabilizam a inclusão de fitoterápicos no processo de
trabalho; 3. As práticas de uso de fitoterápicos e plantas
medicinais: a população usuária e os
trabalhadores e 4. Os sentidos e os significados do
uso de plantas medicinais e fitoterápicos na
percepção dos trabalhadores. Retomado o
contexto em que a fitoterapia foi implantada e como
atualmente vem sendo desenvolvida, foi possível perceber que a fitoterapia não faz parte da produção
de cuidado realizada pelos trabalhadores da unidade pesquisada. No estudo, alguns possíveis motivos
são elencados para entender essa situação, no entanto, entende-se que novos estudos devem ser
realizados a fim de se aprofundarem as questões que envolvem a capilarização da fitoterapia entre os
trabalhadores. Acredita-se que o esforço de continuar investindo no Programa de Fitoterapia e ainda a
ampliação de suas ações no sentido de instrumentalizar os trabalhadores para a prática repercutirão
como benefícios tanto para a comunidade quanto para o fortalecimento da rede em si e do programa.
Palavras-chave: Fitoterapia, Plantas medicinais, Profissionais de saúde, Programa de saúde da família,
Trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013113218/publico/JAELBERNARDESDASILVA.PDF

Nº de Classificação: 17686
FERREIRA, Simone de Araújo. A sexualidade no cuidado de enfermagem de mulheres com câncer
ginecológico e mamário. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo:.Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo analisar se a sexualidade é uma das
dimensões do cuidado de enfermagem nas mulheres com câncer ginecológico e mamário, num hospital
universitário. A coleta de dados foi realizada empregando-se como fontes de informação a entrevista
individual semiestruturada. Foram entrevistadas 16 profissionais da equipe de enfermagem, sendo nove
alocadas na Seção de Enfermagem da Unidade de Ginecologia e sete no Ambulatório de Mastologia e
Oncologia Ginecológica do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Utilizou- se o referencial metodológico da análise de conteúdo, e o suporte
teórico de análise dos dados
foi a sexualidade como construção sociocultural. Os dados foram
codificados, inicialmente, em dois núcleos de sentido. A partir desses dois núcleos de sentido, foram
construídas quatro
unidades temáticas: “A doença e a sexualidade da mulher: reconhecendo o
problema”; “A sexualidade como dimensão do cuidado de enfermagem”; “Identificando barreiras na
abordagem da sexualidade” e “Reconhecendo a necessidade de reestruturação da assistência
prestada”. No primeiro núcleo temático, destacaram-se as percepções das profissionais de enfermagem
em relação ao comprometimento da sexualidade da mulher acometida pelo
câncer ginecológico e
mamário. Reconhecendo que a vaidade é inerente ao sexo feminino e que as mulheres dão muita
importância para a aparência física, foram discutidas as dificuldades apresentadas em viver com o corpo
mutilado, bem como as repercussões dessas alterações físicas nas relações conjugais. No segundo
tema, exploraram-se as práticas assistenciais que incluem a temática sexualidade. As profissionais de
enfermagem entrevistadas incluem a dimensão da sexualidade no cuidado de forma não sistematizada,
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o que na maioria das vezes não dá identidade às suas práticas e elas passam a ser descontinuadas.
Depreende-se que a abordagem da sexualidade pode ser feita de forma irreverente, bem como pode ser
beneficiada por certas condições. O terceiro tema enfoca as barreiras mencionadas como impeditivas
da abordagem da sexualidade dentro das práticas adotadas. Essas barreiras dizem respeito ao modelo
de saúde, às características da dinâmica institucional e às interpretações sociais da sexualidade, sendo
reconhecidas como
moduladoras das ações. Na construção do quarto tema, consideraram-se as
perspectivas de mudança na assistência prestada, pautadas nas reflexões e propostas mencionadas
pelas profissionais de enfermagem. A reestruturação que se almeja passa por mudanças na formação,
nos valores pessoais e profissionais, assim como pelo reconhecimento das
possibilidades de
intervenção. Este estudo apresenta limitações por tratar de um tema complexo como a sexualidade.
Entretanto as considerações realizadas, a respeito do cuidado prestado pela equipe de enfermagem,
instigam à reflexão e à busca por novos paradigmas assistenciais. As discussões não se esgotam e
novos estudos são necessários, inclusive
dirigidos à própria mulher acometida pela doença,
possibilitando confrontar os pontos de vistas em relação à problemática da sexualidade.
Palavras-chave: Enfermagem, Neoplasia de mama, Neoplasias dos genitais femininos, Sexualidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06062012154843/publico/SimoneMaradeAraujoFerreira.pdf

Nº de Classificação: 17688
RIBEIRO, Julio Cesar. Análise da ocorrência e dos fatores predisponentes de infecção de sítio
cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Galvão, Cristina Maria
Resumo: A infecção de sítio cirúrgico é um dos principais problemas que pode acometer o paciente no
perioperatório. Este tipo de infecção em cirurgia ortopédica consiste em problema grave devido à sua
morbidade e custos elevados. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a ocorrência e os
fatores predisponentes de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas.
Para tal, realizou-se estudo na abordagem metodológica quantitativa, com delineamento de pesquisa
não-experimental, do tipo
correlacional e longitudinal. A amostra foi composta por 93 pacientes
submetidos a cirurgias ortopédicas limpas e eletivas. Para a coleta de dados,
um instrumento foi
elaborado e submetido à validação aparente e de conteúdo. A coleta de dados ocorreu no período de
outubro de 2011 a março de 2012, em hospital privado filantrópico da cidade de Franca, estado de São
Paulo. Na análise estatística dos dados empregou-se a análise bivariada (por meio de odds ratio,
intervalo de confiança, teste Qui-quadrado com correção de Yates,
teste t de “Student” e MannWhitney), regressão múltipla e regressão logística binária. A infecção de sítio cirúrgico foi detectada em
16 pacientes participantes da pesquisa, sendo a sua ocorrência de 17,2%. As variáveis investigadas
relacionadas ao paciente foram a idade, Índice de Massa Corpórea, classificação ASA e a presença de
doenças crônicas. As variáveis estudadas relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico foram a
duração da anestesia, duração da cirurgia, uso de antibioticoprofilaxia e tempo total de internação. Os
resultados evidenciaram diferença estatisticamente significante
entre o grupo com e o grupo sem
infecção, quando testado associação com a infecção de sítio cirúrgico e as variáveis classificação ASA e
o tempo total de internação. Após ajuste do modelo de regressão logística binária, apenas a variável
tempo total de internação mostrou-se com relação estatisticamente significativa com a presença ou não
de infecção. Ressalta-se ainda que 75% dos casos de infecção foram diagnosticados após a alta
hospitalar dos pacientes indicando a importância da vigilância epidemiológica pós-alta.
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Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Fatores de risco, Infecção da ferida operatória, Infecção de
sítio cirúrgico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05112012194139/publico/JulioRibeiro.pdf

Nº de Classificação: 17689
DAHDAH, Daniel Ferreira. Enfrentamento, papéis ocupacionais e tarefa de cuidar de um idoso
dependente. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Carvalho, Ana Maria Pimenta
Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento não está diretamente relacionado a doenças e
incapacidades, porém, as doenças dos idosos, em geral, são crônicas e múltiplas e exigem cuidados
permanentes, o que faz do domicílio um lugar em que estes podem manter a estabilidade. Esse cuidado
é geralmente oferecido por um membro da família, o cuidador primário. Este apresenta um acúmulo de
trabalho em casa e uma sobrecarga nos diversos domínios da vida. Tal sobrecarga interfere nos papéis
ocupacionais desempenhados de forma a contribuir para um desequilíbrio na vida produtiva e
independente do cuidador. Além disso, o cuidado é visto como uma tarefa geradora de estresse e o seu
enfrentamento se dá de formas diferentes para cada sujeito que o experimenta. Nesse sentido, a
avaliação subjetiva deve também investigar a percepção de benefícios e ônus na tarefa de cuidar.
OBJETIVO: Caracterizar um grupo de cuidadores de idosos dependentes quanto a indicadores sóciodemográficos e econômicos, estratégias de enfrentamento, percepção de benefícios e ônus em relação à
tarefa de cuidar e possíveis alterações nos papéis ocupacionais. MÉTODO: Trata-se de um estudo
quantitativo, do tipo descritivo e com delineamento transversal. Foram aplicados seis instrumentos para a
coleta de dados, que foi realizada em dois hospitais de Ribeirão Preto. A amostra foi composta por 20
cuidadores. Respeitaram-se todos os critérios éticos para pesquisa envolvendo seres humanos.
RESULTADOS: 80% dos idosos tinham dependência total da cuidadora para as atividades básicas de
vida diária. 100% das cuidadoras eram mulheres de meia idade, na sua maioria com baixa escolaridade,
baixa renda e com religião definida. 75% eram filhas do idoso. 95% moravam junto ao idoso e 80% delas
estavam cuidando a mais de um ano, despendendo, em 65% dos casos, mais de doze horas diárias para
essa tarefa. 70% delas recebiam algum tipo de ajuda, em geral pequena e de pessoas da própria família.
Em relação às estratégias de enfrentamento, as cuidadoras adotam as focalizadas no problema (M=
4,05). Na percepção de benefícios e ônus, domínio psicológico positivo (78%) foi o mais freqüente. O
domínio social negativo (59%) é o segundo mais citado, seguido do domínio físico negativo (58%). Houve
perdas no desempenho de papéis ocupacionais quando comparados o passado e o presente e houve um
desejo em retomar ou desempenhar um novo papel no futuro, com exceção de dois papéis vinculados ao
cuidado. CONCLUSÕES: Os objetivos propostos para o estudo foram alcançados, porém há necessidade
de estudos visando analisar as relações existentes entre as variáveis abordadas.
Palavras-chave: Auto-avaliação, Cuidadores, Enfrentamento, Idoso, Papéis ocupacionais.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05112012161222/publico/DANIELFERREIRADAHDAH.pdf

Nº de Classificação: 17690

732

PRUDÊNCIO, Patrícia Santos. Adaptação cultural e validação para uso no Brasil do instrumento
Patient Expectations and Satisfaction With Prenatal Care (PESPC). 2012 . p. 188. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Mamede, Fabiana Villela
Resumo: O cuidado pré-natal tem recebido destaque das políticas públicas de saúde, sendo a
qualidade e a humanização do atendimento importantes metas a serem alcançadas. Compreender
como a gestante se sente, em relação ao cuidado recebido, é uma importante ferramenta para planejar
e implementar novas estratégias de atenção visando ao aperfeiçoamento do cuidado prestado, uma vez
que a qualidade do cuidado pré-natal reflete-se no desfecho da gravidez e do parto e na redução da
morbimortalidade materna e neonatal. A satisfação da usuária com o cuidado pré-natal é uma avaliação
que merece destaque devido a sua importante repercussão durante o acompanhamento gestacional,
bem como durante o parto e o puerpério. Este estudo teve como objetivo realizar e testar
as
propriedades psicométricas do instrumento Patient Expectations and Satisfaction with Prenatal Care
(PESPC) para gestantes brasileiras, em acompanhamento pré-natal. O instrumento PESPC possui 41
itens distribuídos em dois domínios: Expectativa e Satisfação. É uma escala do tipo likert, com opções
de resposta que variam de 1 “concordo totalmente” a 6 “discordo totalmente”. Para a Expectativa, o
intervalo possível é de 12-72, e para a Satisfação é de 29-174, onde os menores valores representam
alta expectativa e satisfação com o cuidado pré-natal recebido. O processo de adaptação seguiu as
etapas preconizadas pela literatura. Os dados foram coletados no Centro de Referência de Saúde da
Mulher, Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Centro de Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e na Unidade Básica de Saúde “Ernesto Che Guevara”
(Maria Casagrande) do
município de Ribeirão Preto, por meio de entrevistas e consultas aos
prontuários, no período de julho a dezembro de 2011, tendo participado do estudo 119 gestantes. As
propriedades psicométricas analisadas: a validade de face e de conteúdo (Comitê de Juízes); validade
de constructo divergente (testes de correlação de Pearson); validade de constructo convergente (testes
de correlação de Pearson entre os domínios do PESPC e do PSI); análise fatorial; confiabilidade pela
consistência interna (alfa de Cronbach) e
pela estabilidade da medida (teste-reteste). O nível de
significância adotado foi de 0,05. Os resultados demonstraram que a maioria das participantes era
primigesta 51 (42,9%), com idade média de 25 anos, donas de casa 76 (63,9%), com início da primeira
consulta
de pré-natal no primeiro trimestre gestacional 109 gestantes (91,6 %). Na avaliação das
propriedades psicométricas, a validade de constructo convergente apresentou correlações positivas de
forte e moderada magnitude. Na validade de constructo divergente, algumas hipóteses apresentaram
correlações positivas, de pouco valor para a prática clínica e não estatisticamente significantes. A
análise fatorial indicou a presença de quatro fatores componentes, conforme preconizado pelo autor do
instrumento. A
confiabilidade demonstrou valores adequados para consistência interna para os
domínios da versão adaptada do PESPC (Expectativa a = 0,70; Satisfação a = 0,80). Portanto, a versão
adaptada para o português do PESPC mostrou-se válida e confiável na amostra estudada.
Palavras-chave: Cuidado pós-natal, Estudos de validação, Satisfação do paciente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012153618/publico/PatriciaPrudencio.pdf

Nº de Classificação: 17691
GOUVEA, Pollyana Bortholazzi. Relação entre horas requeridas e horas disponíveis de assistência
de enfermagem em unidade de terapia intensiva. 2012 . p. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: Dispor de um quantitativo de profissionais da enfermagem que atendam a demanda de
assistência necessária a cada doente é parte fundamental do cuidado ao paciente crítico. O presente
estudo teve como objetivo comparar e analisar a relação entre quantitativo de horas disponíveis e horas
requeridas para o cuidado de enfermagem à pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva.
Trata-se de um estudo transversal descritivo e exploratório, baseado em dados retrospectivos. Foi
realizado em uma instituição hospitalar que dispõe de 193 leitos de internação clínica médica-cirúrgica,
dos quais 36 são destinados à terapia intensiva. O quadro funcional de enfermagem na Unidade de
Terapia Intensiva é constituído por 22 enfermeiros e 105 técnicos/auxiliares de enfermagem. Para coleta
dos dados foram utilizados dois instrumentos, sendo o primeiro para caracterização da clientela,
levantamento dos dados da internação e mensuração da gravidade dos pacientes segundo o índice
prognóstico APACHE II. O segundo instrumento foi o Nursing Activities Score (NAS) que mensura as
necessidades cuidativas de cada paciente. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística
descritiva. Os resultados apontaram que a taxa de ocupação da unidade no período do estudo foi de
88,8% e a média de permanência dos pacientes, de 8,3 dias. A amostra foi constituída em sua maioria
por homens (63,45%), com idade superior a 60 anos (73,2%) e destes, 39% (16) possuíam 75 anos ou
mais. As causas das internações na UTI foram decorrentes de complicações clínicas. A média do escore
APACHE II foi de 17,8 pontos e a média geral do NAS foi de 87,7 pontos (± 10,3). O quadro efetivo diário
foi, em média, de 23,6 profissionais de enfermagem nas 24 horas ou 7,9 profissionais por turno entre
enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem. Entretanto, a necessidade identificada pela aplicação
do instrumento NAS para as 24 horas foi de 14 profissionais por turno ou 42 profissionais nas 24horas.
Ao converter este quantitativo em horas de cuidado pode-se afirmar que os pacientes receberam 57,2%
da assistência de enfermagem que necessitariam. Os resultados possibilitaram afirmar que os pacientes
estudados geraram uma alta carga de trabalho de enfermagem enquanto permaneceram na unidade e a
adequação do quantitativo de profissionais se constitui num requisito essencial para uma assistência
segura nesta unidade estudada.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Cuidados de enfermagem, Recursos humanos de enfermagem,
Unidade de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07112012152739/publico/POLLYANABORTHOLAZZIGOUVEA.pdf

Nº de Classificação: 17692
CARLUCCI, Viviane Dias da Silva. Cuidados de enfermagem prestados a pacientes oncohematológicos submetidos a alta doses de quimioterapia. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira
Resumo: Os pacientes onco-hematológicos submetidos a altas doses de quimioterapia sejam para
tratamento de suas doenças de base ou para realização do transplante de
células-tronco
hematopoéticas (TCTH) sofrem com diversos efeitos adversos. Entre esses efeitos estão a neutropenia
febril, mucosite, distúrbios do sono, depressão,
ansiedade, fadiga física e mental e diminuição da
capacidade do estado funcional do
paciente. Neste contexto, a equipe de enfermagem tem papel
fundamental na avaliação e implementação dos cuidados específicos para essa clientela. Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura cujo objetivo foi identificar, avaliar e sintetizar o conhecimento
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relacionado aos cuidados de enfermagem prestados aos pacientes
onco-hematológicos adultos
submetidos a altas doses de quimioterapia seguida ou não do TCTH. As bases de dados Pubmed/
Medline, Cinahl, Lilacs e Biblioteca Cochrane foram selecionadas para a busca dos estudos primários
indexados, nos últimos 10 anos. Os descritores controlados foram delimitados para cada uma das
bases de dados. Dos 725 estudos localizados e considerando os critérios seleção adotados, 45 estudos
foram selecionados para leitura na íntegra e 13 estudos primários foram incluídos na revisão integrativa.
Para extração dos dados foi utilizado um instrumento validado. A análise dos dados foi descritiva. Os
estudos primários incluídos foram divididos nas seguintes categorias temáticas: fadiga e atividade
física, segurança do paciente e cuidados com mucosite. De acordo com os estudos primários avaliados
pode-se observar que as intervenções propostas para o cuidado dos pacientes submetidos a altas
doses de quimioterapia seguidos ou não ao TCTH foram, em sua maioria, para minimizar ou promover a
diminuição dos
efeitos adversos relacionados ao tratamento. Os efeitos adversos apresentados
causam ao paciente prejuízo no estado funcional, nutricional, na qualidade de sono
e repouso,
qualidade de vida. Cabe ao enfermeiro implementar um conjunto de estratégias para ter um controle da
situação atual do paciente para poder intervir no
momento necessário adequado, a fim de evitar
complicações.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doenças hematológicas, Transplante de células-tronco.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06112012191147/publico/VIVIANEDIASDASILVACARLUCCI.pdf

Nº de Classificação: 17693
VENDRUSCULO, Leticia Meda. Capacidade funcional e qualidade de vida de mulheres com câncer
de mama após o tratamento oncológico. 2011 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Estudo descritivo, quantitativo que teve como objetivo comparar a Capacidade Funcional de
mulheres com câncer de mama, que realizaram tratamento oncológico (G1), com a de mulheres que
nunca apresentaram diagnóstico de câncer (G2), e identificar se a qualidade de vida de mulheres com
neoplasia mamária correlaciona-se com a capacidade funcional. O G1 foi composto por 42 mulheres
submetidas ao tratamento para o câncer de mama, até um ano do período da coleta de dados, e que
frequentavam um núcleo de reabilitação. O G2 foi composto por 42 mulheres, pareadas com o G1, por
idade e nível sócio-econômico. A coleta de dados se deu no período de janeiro a julho de 2009. Os
instrumentos utilizados para a comparação da Capacidade Funcional foram Índice de Katz e Índice de
Lawton, e para a Qualidade de Vida, o
EORTC QLQ-C30 e EORCT QLQ-BR23. Os resultados
mostraram que o G1 apresentou leve comprometimento nas condições físicas, como fadiga, imagem
corporal, função sexual, função física e sintomas na mama e no braço, e moderadas
alterações
psicossociais na função emocional e nas atividades de lazer e de participação social, comprometendo,
assim, sua QV. A comparação entre G1 e G2 mostrou que o tratamento oncológico prejudicou muito a
realização das AIVDs das integrantes do G1,
porém não interferiu nas ABVD. Acredita-se que os
resultados referentes às ABVDs se devam ao fato de elas frequentarem um núcleo de reabilitação e
receberem orientações para continuar realizando as ABVDs, mesmo no período pós-operatório. Além
disso, participar do núcleo pode ter contribuído para a manutenção do autocuidado e ser também uma
importante estratégia para o melhor enfrentamento das limitações físicas e emocionais impostas pelo
câncer de mama. O período de realização da coleta dos dados, ao término dos tratamentos, também
pode ter favorecido a indicação, pelas componentes do G1, de um menor comprometimento de alguns
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eventos adversos ao tratamento e alterações psicossociais. No entanto, evidenciou-se ainda, com os
resultados relativos às AIVDs, a importância de um maior investimento no cuidado à mulher com câncer
de mama, em relação à sua QV e CF, no que se refere às funções física, emocional e social. Sugere-se
a realização de estudos de abordagem qualitativa
que façam uma avaliação subjetiva dos
comprometimentos dos eventos adversos dos
tratamentos, das alterações psicossociais para as
mulheres com câncer de mama e das estratégias de que elas se utilizam para vivenciá-los. Outras
investigações poderão abordar ainda aspectos individuais no DO, como as AIVDs e atividades de lazer;
avaliar a eficácia de serviços de reabilitação no manejo dos sintomas, como dor, fadiga, insônia, perda
de apetite, aderência cicatricial e outros, além do papel frente às alterações psicossociais; e avaliar as
demais categorias que integram o DO de mulheres com
câncer de mama, para compreender a
influência desta doença sobre aspectos como os de repouso e sono, educação, trabalho e participação
social, a fim de possibilitar uma melhor intervenção multidisciplinar junto a esta população.
Palavras-chave: Desempenho psicomotor, Neoplasia de mama, Qualidade de vida, Tratamento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012135511/publico/LeticiaMedaVendrusculo.pdf

Nº de Classificação: 17694
CALEGARI, Fernanda Luciana. Condução do parto e nascimento: repercussões na primeira mamada
do recém-nascido em alojamento conjunto. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Leite, Adriana Moraes
Resumo: Apesar dos esforços a favor da humanização do nascimento, sabemos que ainda se fazem
presentes na prática uma série de procedimentos intervencionistas no trabalho de parto e parto que
interferem nesse processo. Assim, a depender de como se dá o processo de parturição, este acarretará
nas condições maternas e neonatais para o início do aleitamento materno, e como consequência, no
processo da amamentação, uma vez que a mulher deve ser o elemento chave para esta prática. A
prontidão do recém-nascido (RN) para mamar, depende do seu estado de consciência, sendo que pode
apresentar-se mais sonolento em situações que envolvem o uso de anestésicos ou outras intervenções
em suas mães durante o trabalho de parto. O objetivo do presente estudo é identificar a relação entre a
prontidão do RN para sugar a mama materna na primeira mamada no alojamento conjunto e a condução
do trabalho de parto, parto e nascimento. Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo
exploratório, realizado com 43 binômios, com RN de idade gestacional entre 37 e 41 semanas e 6 dias,
Apgar >= 7 no 5º minuto, filhos de mães primíparas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com protocolo
(Nº1219/2010). As informações do processo de nascimento foram coletadas dos prontuários, e a partir
das entrevistas às puérperas. A avaliação da prontidão dos RN para sugarem, foi feita por meio de
filmagens dos neonatos desde o início ao término da primeira mamada no alojamento conjunto, sendo
avaliados os estados de sono e vigília e mamada, com base no Formulário de Observação da mamada
da OMS (1997). De acordo com o formulário os itens foram categorizados como "sinais positivos" e
"sinais negativos", relacionados às condições favoráveis e às dificuldades na mamada. A análise foi
fundamentada na estatística descritiva e na realização de testes estatísticos para análise comparativa
entre as variáveis. Quanto aos resultados, em sala de parto, 17 (39,5%) neonatos foram colocados em
contato pele imediato e apenas 4 (9,3%) sugaram o seio materno.Das 43 parturientes, 39 (90,7%)
receberem analgesia, porém apenas 14 (32,6%) receberam a segunda analgesia (repique). No momento
em que as mesmas receberam a primeira analgesia, a dilatação cervical variou entre 2 e 9 cm, sendo que
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13 (33,3%) estavam com 5 cm. No repique, a dilatação cervical variou entre 4 e 10 cm, sendo que 6
(42,9%) estavam com 8 cm. O período mínimo de duração do trabalho de parto, foi de 25 minutos, e o
tempo máximo, 11 horas. A menor duração do período expulsivo foi de 1 minuto e o tempo máximo, 59
minutos. Quanto aos dados referentes ao puerpério imediato, 36 (83,7%) mães referiram que estavam
com sono logo após o parto e apenas 9 (20,9%) delas relataram estar sentindo algum tipo de dor e
quanto ao cansaço, a maioria 41 (95,3%) referiu estar cansada. O período sem ingerir líquido variou de
33 minutos a 22h e 35 min e o período em jejum alimentar variou entre 2h 50 min e 21h 05 min. Em
relação ao estado de sono e vigília no período que antecedeu a mamada, 18 (41,9%) dos recém nascidos
estiveram no estado alerta quieto. Durante a mamada em 21(48,8%) dos neonatos, o estado sono ativo
foi predominante. Na avaliação da mamada, os índices positivos se fizeram presentes nos diferentes
domínios avaliados: 86,1% na sucção, 85,6% na postura corporal, 82,3% nas respostas do RN, 100% na
anatomia da mama, no 78,4% tempo gasto na sucção durante a mamada. Quanto às associações entre
as variáveis do trabalho de parto, parto e nascimento e as da mamada, obteve-se dados significativos
entre a duração do período expulsivo e grupo sono e sonolento de estado de sono e vigília, com p=0,03.
Embora as mães tivessem recebido intervenções durante o trabalho de parto e parto que pudessem
interferir na qualidade da primeira mamada em alojamento conjunto, a maioria dos neonatos apresentouse em estado de alerta, isto foi o suficiente para que eles apresentassem boa prontidão para mamar
neste momento. O alojamento conjunto precoce, se mostrou uma prática favorável para a obtenção de
sinais positivos na avaliação da primeira mamada à admissão de ambos.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Neonato, Parto normal.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013162659/publico/FERNANDALUCIANACALEGARI.PDF

Nº de Classificação: 17702
BITTENCOURT, Marina Nolli. Atitudes de enfermeiros frente ao álcool, ao alcoolismo e ao
alcoolista:. 2012 . p. 94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em Saúde) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas apresentado no Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiátrica
Orientador: Vargas, Divane de
Resumo: O alcoolismo acarreta problemas sociais, econômicos e de saúde, e as repercussões do uso
abusivo de álcool na saúde do indivíduo acabam tornando a sua presença comum nos diversos serviços
de saúde. Os enfermeiros, portanto, estão trabalhando cada vez mais junto a este paciente. O objetivo do
presente trabalho foi identificar e comparar as atitudes de enfermeiros de serviços especializados em
álcool e outras drogas e enfermeiros de outros serviços de saúde (Serviços de atenção básica à saúde,
Hospitais gerais e Serviços de saúde mental) frente ao alcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Os dados
foram coletados por meio da Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista EAFAAA.
Foram feitas uma análise descritiva das informações sociodemográficas da população estudada e uma
análise dos dados obtidos com a aplicação da EAFAAA. Com intuito de verificar se a atitude do
enfermeiro é afetada por variáveis, como tipo de serviço (especializado ou não), experiência clínica com
dependentes de álcool e demais variáveis sociodemográficas, foram feitos os testes não paramétricos de
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. A amostra do estudo foi composta por 526 enfermeiros, 44 oriundos de
Serviços especializados em álcool e drogas, 298 oriundos de Hospitais gerais, 153 oriundos de Serviços
de atenção básica à saúde, e 31 oriundos de Serviços de saúde mental, que apresentaram atitudes
negativas frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Porém, os oriundos dos serviços especializados
em álcool e drogas, os com preparo para atuar com o alcoolista e os com maior tempo de profissão
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apresentaram atitudes menos negativas. É importante mapear a atual situação das atitudes dos
enfermeiros de serviços de saúde frente às questões relacionadas ao álcool e as outras drogas, pois a
constatação da persistência de atitudes negativas e das diferenças de atitudes entre os enfermeiros de
serviços especializados e dos demais serviços leva à conclusão de que é urgente e necessário repensar
as estratégias de formação e capacitação desses profissionais para lidar com a problemática do álcool e
do alcoolismo, de modo que se minimizem as consequências indesejáveis.
Palavras-chave: Alcoolismo, Atitudes, Enfermeiros, Serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012074506/publico/Marina_Nolli_Bittencourt.pdf

Nº de Classificação: 18440
CAMPOS NETO, Francisco Herculano. Maternidade na adolescência e o cuidado a mãe em unidade
hospitalar: olhar das usuárias e dos profissionais de saúde. 2012 . P. 122. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade do Estado do Ceará. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem, visando atender às
necessidades pessoais, sociais e ambientais do ser humano, nos níveis de atenção
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Este estudo aborda o cuidado clínico às adolescentes em situação de parturição e pós-parto,
tendo como eixo norteador o princípio da integralidade. A adolescente precisa ser assistida de forma
singular pelos profissionais de saúde, pois essas jovens, com frequência, experimentam maior sensação
de insegurança perante o momento obstétrico e o próprio futuro. A pesquisa objetivou analisar o cuidado
clínico dispensado à mãe nas condições de maternidade na adolescência, destacando as ações de
enfermagem na perspectiva da integralidade e compreender os caminhos percorridos pelas mães
adolescentes no processo de parturição e pós-parto e sua interface com o cuidado. Estudo de
abordagem qualitativa desenvolvido no Setor de Obstetrícia de um hospital terciário da rede pública na
cidade de Fortaleza. A pesquisa foi delineada em três etapas: observação sistemática do cuidado nas
unidades do referido setor,entrevista com doze mães adolescentes internadas na obstetrícia e por fim
elaboração de uma oficina com seis profissionais para a feitura do fluxograma descritor relativo aos
caminhos percorridos pelas adolescentes no processo de parturição e sua interface com o cuidado.
Seguindo os passos da análise, foram construídas as seguintes categorias: Acesso da mãe adolescente
à unidade hospitalar; Acolhimento da mãe adolescente na emergência obstétrica; Abordagem dos
profissionais de saúde e do enfermeiro à parturiente no centro obstétrico e Cuidado clínico à mãe
adolescente na fase do pós-parto. Quanto à caracterização das mães adolescentes a idade variou entre
15 e 19 anos, com uma média de 16,9 anos; a maior parte delas morava com os pais, considerava-se
solteira seguida de união consensual. Tinham um significativo atraso nos estudos, pois nenhuma
conseguiu concluir o ensino médio. As jovens conseguiram adentrar ao serviço na primeira procura, e por
vezes enfrentaram dificuldades como longo tempo de espera e lotação. Na visão das mães adolescentes
o acolhimento se deu de maneira satisfatória e a formação do vínculo com os profissionais do serviço
também foi percebida de forma natural pelo convívio anterior e no período de parturição. Sobre as
relações interpessoais com os profissionais de Enfermagem notou-se que muitos realizaram um cuidado
afetivo e humaniza do às jovens e seus bebês, aproximando - se e interagindo de modo a perceber os
sentimentos destas mães e as necessidades de cuidado. Entende - se que o acolhimento e como
consequência o vínculo se processa em todas as etapas na produção do cuidado, pois quando a paciente
se depara com os profissionais e trabalhadores da saúde pode haver alguma situação em que se
fortaleça o estabelecimento de vínculo ou mesmo o contrário. Dentre os principais ruídos relatados pelos
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profissionais se referem à forma como a gestante dá entrada na emergência obstétrica e à dificuldade da
alta hospitalar às mães adolescentes que ainda continuam com o recém - nascido internado. As reflexões
suscitaram nos profissionais pensamentos que podem instigar a busca de melhorar o cuidado por meio
de interações e articulações dos profissionais e serviços, para que possam se aproximar da integralidade
no cuidado às adolescentes na fase de parturição. Este trabalho provocou momentos de reflexões que
sugerem a produção de serviços e ações profissionais mais criativos e integrados com a causa da
adolescente em parturição, de modo que sua socialização poderá ensejar mudanças na micropolítica do
trabalho, um esforço conjunto para buscarem solução para os conflitos e rupturas no cuidado.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem, Maternidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18422
CARVALHO, Anna Paula Araújo. Ritual de formatura da Escola de Enfermagem de Manaus:
representações objetais e significados para os egressos no período de 1955 - 2010. 2012 . P.82.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem para o Cuidado em Saúde a Indivíduos e
Grupos Sociais
Orientador: Silva, Nair Chase da
Resumo: Trata-se de um estudo de natureza histórico-social, valendo-se de abordagem qualitativa que
tem como objeto os rituais de formatura da Escola de Enfermagem de Manaus-EEM. Os objetivos
traçados foram: desvelar o significado do ritual de formatura para os egressos, descrever as
representações objetais do ritual de formatura e descrever as mudanças ocorridas nos rituais de
formatura, na compreensão dos egressos. A delimitação temporal do estudo abrange o período de 1955
a 2010. As fontes primárias utilizadas foram, principalmente, as fotografias das formaturas, além dos
documentos escritos (atas de formatura) e entrevista dos egressos. O exame analítico minucioso das
informações foi procedido mediante a técnica de análise de conteúdo BARDIN. Os resultados
evidenciaram que os rituais de formatura para os egressos significam vitória, realização pessoal,
conquista pessoal e profissional. Mudanças ocorreram nas representações objetais principalmente
referente aos trajes, justificadas porque a EEM de 1955 até 1997 era administrada pela Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública - FSESP (Ministério da Saúde) e a partir de 1998 passou para
Universidade Federal do Amazonas – UFAM (Ministério da Educação). Concluiu-se na análise das
formaturas da EEM, no período de 1955 a 2010, que o significado do ritual de formatura para os egressos
foi a vitória, a realização pessoal, a conquista e que as representações objetais tiveram mudanças
conforme a tradição e desenvolvimento da instituição contribuindo para a preservação da enfermagem
regional a luz da nossa profissão, mostrando o efeito simbólico que as tradições exercem no campo da
saúde e da educação.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem.

Abstract: This study is of a socio-historical nature, utilizing a qualitative approach which has as its
objective graduation ceremonies of the Nursing School of Manaus. The following objectives
were
delineated: to unveil the meaning of graduation ceremonies to the graduates who participate in them,
describe the object symbolism of the graduation ceremony and describe the
changes which have
occurred in graduation ceremonies, from the graduates’ point of view. The time period within which this
study is focused spans the years from 1955 to 2010. The primary sources utilized were, principally,
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photographs of graduations, in addition to written
documents (the records of the ceremony) and
interviews with graduates. A detailed analysis of the information took place using the BARDIN technique
for content analysis. The results
showed that, to graduates, graduation ceremonies mean victory,
personal accomplishment,
personal and professional achievement. Changes occurred in object
symbolism principally with regard to garments, the justification being that the Nursing School of Manaus
from 1955 to 1997 was administrated by the Special Service Foundation of Public Health – FSESP
Department of Health and, in 1998, became part of the Federal University of Amazonas – UFAM
administrated by the Department of Education. We concluded that analyzing the graduation ceremonies of
the Nursing School of Manaus from 1955 to 2010 contributed to preserving for regional nursing the
guiding light of our profession, showing the symbolic impact that traditions exert on the fields of health
and education.
Key words: Ion ceremonies, History of nursing, Nursing.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_ANNA%20PA
ULA.pdf

Nº de Classificação: 18424
ALMEIDA, Marcandra Nogueira de. O cotidiano de ser portador de tuberculose e privado de
liberdade: contribuições de Enfermagem.. 2012 . P. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Sá, Antonia Margareth Moita
Resumo: A tuberculose em prisões é um tema complexo que pode ser estudado a partir de, pelo menos,
dois conhecimentos, o científico e o fenomenológico. Este estudo teve como objeto o cotidiano de ser
portador de tuberculose e privado de liberdade, e como objetivo compreender o sentido que funda o
cotidiano de ser portador de tuberculose e privado de liberdade. Optou-se nesta investigação pelo
método fenomenológico de pesquisa e para a análise compreensiva, pela fenomenologia hermenêutica
de Martin Heidegger. Por meio das entrevistas realizadas foi possível compreender que o modo de viver
o cotidiano das pessoas privadas de liberdade e com tuberculose não as diferencia de outras pessoas
doentes, pois ainda que limitadas ao ambiente das prisões, elas significam a doença como uma condição
difícil de aceitar, mais difícil que o próprio confinamento. O vivido por estas pessoas não é, de certo
modo, diferente de como vivem todos os seres humanos, imersos na maior parte do tempo no modo
cotidiano de ser, dominados pelo falatório e pela ambiguidade. A tuberculose no dia-a-dia em prisões é
uma das condições que retira dos doentes a força de que dispõem para conviver e, enquanto ameaça,
coloca diante deles o medo pela possibilidade da morte, que representa a perda de seu ser-com os
outros no mundo. Reforça-se a necessidade de avaliação da organização dos processos de trabalho em
saúde para o controle da tuberculose em prisões, que devem considerar a singularidade destes
ambientes. Uma ênfase pode ser atribuída aos processos de trabalho de enfermagem, considerando que
para esta categoria profissional é possível a quase totalidade das ações na atenção básica que visam o
combate da doença, não excluídas as responsabilidades dos demais profissionais da equipe para o
aprimoramento do programa de controle da tuberculose. Para isso, é necessário melhorar as condições
de diagnóstico e tratamento nestes ambientes; discussões acerca da saúde prisional devem ser
ampliadas, principalmente no nível municipal da saúde, uma vez que a atenção básica no Brasil se dá,
quase exclusivamente, neste âmbito da assistência.
Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Prisões, Tuberculose.
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Abstract: Tuberculosis in prisons is a complex topic that can be studied by means of at least two
knowledge, the scientific and the phenomenological. This study had as object the daily life of being
person with tuberculosis and deprived of freedom and objective to understand the sense that found the
daily life of being person with tuberculosis and deprived of freedom. Was used for this investigation the
phenomenology research
method and for the comprehensive analysis, the hermeneutics
phenomenology of Martin Heidegger. Through interviews it was possible to understand that way of living
the daily of people deprived of freedom and with tuberculosis do not differ from other sick people,
because although limited to the environment of prisons, they mean the disease as a condition difficult to
accept more difficult than the actual confinement. The lived by these people is not, somehow, different
from how all living human beings, immersed in most of the time in daily mode of being dominated by
hype and ambiguity. Tuberculosis in the day-to-day in prison is one of the conditions of patients who
withdrew the force they have to live as a threat and set before them the fear of the possibility of death,
which represents the loss of his being-with others in world. It
reinforces the need to evaluate the
organization of work processes in health for the control of tuberculosis in prisons, they should consider
the uniqueness of these environments. An emphasis can be attributed to the processes of nursing work,
considering that it is possible for nursing almost all of the shares in primary care aimed at combating the
disease, not excluded from the responsibilities of the remaining team members to improve the control
program tuberculosis. Therefore, it is
necessary to improve the diagnosis and treatment in these
environments; discussions about prison health care should be expanded, particularly at the municipal
level of health, since the primary care in Brazil is almost exclusively in the context of assistance.
Key words: Tuberculosis, Prisons, Nursing, Qualitative Research.
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NASCIMENTO, Márcia Helena Machado. Tecnologia para mediar o cuidar-educando no acolhimento
de "familiares cangurus" em unidade neonatal: Estudo de Validação.. 2012 . P. 172. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Pediátrica
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Teixeira, Elizabeth
Resumo: A dissertação tem como foco uma cartilha para mediar o acolhimento de familiares de recémnascidos em unidade de terapia intensiva neonatal. O sentido do cuidado nesse estudo está voltado aos
cuidados neonatais e cuidados centrados na família na concepção da estratégia método canguru; a
educação emerge na terapia
intensiva neonatal, como indispensável no tocante a assistência, ao
serviço, as relações interpessoais, na interação família/recém-nascido/enfermagem, pois, por meio
dela, as ações se transformam e se geram possibilidades para reflexões sobre
o cuidar, criando
espaços para as decisões. O objetivo geral: validar uma cartilha para mediar o acolhimento de familiares
de recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva. Os específicos: verificar se a cartilha é
um instrumento
estatisticamente válido para ser usado com o público-alvo segundo os
juízesespecialistas; analisar os comentários/sugestões dos juízes e público-alvo que
sustentam a
validação da cartilha para mediar o acolhimento dos familiares em
unidade de terapia intensiva
neonatal. Pesquisa de desenvolvimento metodológico, com abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos
foram 15 juízes e 20 familiares. A produção dos dados ocorreu em seis momentos. Aplicaram-se dois
instrumentos, organizados em escala Likert com itens distribuídos em 3 a 5 blocos. Os dados foram
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analisados pela estatística descritiva e análise de consenso com base na última etapa da técnica de
Delphi modificada. Os resultados da validação quantitativa atingiram o valor mínimo proposto pela
literatura para a maioria das
respostas (80%); 16 itens ultrapassaram tal valor, 4 tiveram índices
limítrofes e 2 abaixo do parâmetro. Nos resultados da validação qualitativa com os juízes nos três
blocos, expressam satisfação pela iniciativa e apontam que a cartilha, tem grande possibilidade de
otimizar o acolhimento dos familiares na terapia intensiva neonatal. Os familiares da unidade de terapia
intensiva neonatal avaliaram a cartilha como adequada, deram contribuições e afirmaram que a cartilha
tem “valor para os familiares porque eles podem conhecer melhor as técnicas para cuidar do seu
bebê”. Conclui-se que a cartilha é válida e pode contribuir para o acolhimento dos familiares em unidade
de terapia intensiva neonatal.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem neonatal, Estudos de validação.

Abstract: The thesis focuses on a booklet to mediate the reception of newborns family in intensive
neonatal care. In this study, the sense of care is based on the neonatal cares and cares centralized in
the family with a strategy conception kangaroo method; the education in intensive neonatal care is
indispensable to assistance, to
service, to interpersonal relationship, in the interaction
family/newborns/nursing, because with this education the actions change and create possibilities to
thought about the care and open more spaces to make decisions. The general objective: validate a
booklet to mediate the reception of newborns family in intensive neonatal care. Specifics objectives:
check if the booklet is a statistically valid instrument to be used with the target audience according to the
expert judge; analyze the judge?s and target audience?s comments/suggestions which helping in the
booklet validation to
mediate the reception of newborns family in intensive neonatal care. It?s
methodological development research with quantitative and qualitative deal. The subjects were fifteen
judges and twenty family members. The data production happened in six steps. Two instruments were
put into practice, organized according to Likert with items distributed in three-five blocks. The data were
analyzed through descriptive statistics and analysis of consensus based on the last step of Delphi?s
modified technique. The validation results achieve the minimum value proposed in the literature to
majority answers (80%), and sixteen exceed this value, four had limiting indexes and two were below
parameter. In the results of qualitative validation
with the judges in the five blocks, they express
satisfaction with the initiative and
indicate witch the booklet have a big possibility to optimize the
reception of family in intensive neonatal care. The family of intensive neonatal care evaluated the booklet
as appropriate, they gave contributions and said which the booklet have “value to the family because
they can meet better the techniques to take care your baby”. It is concluded that the booklet is valid and
can contribute to the reception of family in the intensive neonatal care.
Key words: User Embracement, Kangaroo-Mother Care Method, Neonatal nursing, Validation Studies,
Educational Technology, Neonatal intensive care.
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CARNEIRO, Márica Simão. Representações sociais sobre pré-natal entre mulheres-mães do Pará:
implicações para o agir cuidativo-educativo em enfermagem.. 2012 . P. 195. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Obstétrica
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Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Texeira, Elizabeth
Resumo: O pré-natal é um espaço de promoção e prevenção a saúde da mulher que pode ser
potencializado por meio da educação em saúde, enquanto elemento do cuidado. É relevante à medida
que sua efetividade e qualidade possuem relação com os índices de mortalidade materna e infantil. Ao
considerar estes aspectos afirma-se que este é um fenômeno psicossocial entre as mulheres-mães.
Objetivou-se analisar o conteúdo e a estrutura das representações sociais sobre pré-natal entre
mulheres-mães do Pará, com base na teoria das representações sociais de acordo com a abordagem
estrutural. Partiu-se do pressuposto que os conhecimentos são elaborados no senso comum, orientam as
ações e são partilhados nos grupos sociais. A coleta de dados foi realizada com 113 mulheres-mães,
internadas na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), no período de dezembro de
2011 a janeiro de 2012. A técnica utilizada foi a Evocação Livre de Palavras ao termo indutor: “pré-natal”.
O produto das evocações após a padronização semântica foi organizado em um corpus (Software Excell)
e tratado pelo software EVOC 2003, a partir desses dados obteve-se o quadro de quatro casas. Foram
seguidas as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O comitê de ética da
FSCMPA aprovou o projeto CAAE- 0064.0.321.440-11, protocolo nº 135/11. Evidenciou-se como possível
núcleo central os termos “criança-bebê”, “cuidado” e “saúde”. O que remete ao paradigma dominante,
centrado na criança, e um emergente com foco na “mulher-mãe”. Os elementos “cuidado” e “saúde”
demonstram a dimensão funcional relacionada ao fazer do pré-natal; e a dimensão normativa, que
considera os valores e sentidos do pré-natal. Os elementos da segunda periferia: “gestação- barriga”,
“acompanhamento”, “alimentação”; e da zona de contraste: “importante”, “prevenção”, “bom”. Essas
expressões quando agrupadas originaram as categorias bio-cuidativa, inter-relacional, e emocionalvalorativa. O estudo possibilitou compreender que as mulheres mães representam o pré-natal de acordo
com as dimensões do conhecimento científico, porém demonstram a necessidade de identificar o prénatal enquanto espaço de cidadania e educação em saúde. As implicações das representações sociais
para o agir cuidativo-educativo em enfermagem consistem em ampliar a visão de mulheres acerca do
pré-natal para além da dimensão do filho para incluir a mãe; propagar a consulta de enfermagem
enquanto espaço de acompanhamento e cuidado no pré-natal; ampliar a visão de mulheres sobre
educação em saúde no pré-natal. Recomendam-se às enfermeiras (os) re-significar o agir cuidativoeducativo em enfermagem conforme as representações sociais das mulheres-mães. Quanto aos serviços
de saúde: promover atenção à mulher para além do foco nos tratamentos clínicos; educação permanente
para os profissionais do pré-natal; inserção de enfermeiras (os) obstetras; dimensionamento de
profissionais e das ações que realizam com vistas à qualidade da assistência; implantação da educação
emsaúde no pré-natal com a proposta metodológica da educação pelos pares, enquanto estratégia que
valoriza as vivências dos indivíduos. Para as instituições formadoras, formar profissionais com visão para
além da biomédica; na produção do conhecimento, produções sobre pré-natal na perspectiva das
representações sociais entre profissionais e familiares de mulheres.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Psicologia social, Saúde da mulher.

Abstract: The pre-natal exists to promote woman’s health which can be empowered through education
in health, as element of care. It becomes relevant as its effectiveness and quality are related with rates of
maternal and infant mortality. In consideration of these aspects, it is stated that this is a psycho-social
phenomenon among women-mothers. The objective was to analyze the contents and the structure of
the social representations on pre-natal among women-mothers in Pará, based on
the social
representation theory according to the structural approach. We set off on the assumption that knowledge
is elaborated on common sense, and leads
actions and is shared among social groups. The data
collection was obtained
surveying 113 women-mothers admitted to Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará (FSCMPA) from December/2011 to January/2012. The technique used was the
Free Evocation of Words regarding the trigger word: “pre-natal”. The outcomes of these evocations after
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the semantic standard was organized in a corpus (Excell Software) and processed by the EVOC 2003
software. From these data, we obtained a chart of four squares. We followed the rules of Resolution
196/96 of Conselho Nacional de Saúde (National Council on Health). The ethics
committee from
FSCMPA passed the CAAE – 0064.0.321.440-11 project, protocol 135/11. As a possible central core, we
can point out the terms “infant/toddler”, “care” and “health”. This leads to the dominant paradigm, childcentered, and an emerging one with the focus on “woman-mother”. The elements “care” and “health”
displayed the functional dimension related to the pre-natal practice; and the normative dimension which
considers the values and the pre-natal
understandings. The elements of the second periphery:
“gestation-womb”,
“medical follow-up”, “feeding” and the contrast zone: “important”, “prevention”,
“good”. These expressions put together originated the categories: bio-care, interrelational, and emotionalvalue. With this study, it was possible to understand that women-mothers view pre-natal according to the
dimensions of the scientific knowledge; however, it shows the necessity to identify the practice of prenatal as
an expression of citizenship and education in health. The implications of the social
representations concerning the care-education action in nursing consist in widening the women’s point of
view of the service of pre-natal beyond baby’s dimension in order to include the mother herself; spread
the service of nursing as practice of follow-up and pre-natal care, help women widen their perception of
education in health during pre-natal. It is recommended that nurses give a new meaning to the careeducation action in nursing in accordance with the womenmothers’ social representations. Concerning the
services in health: promote special care to women beyond the clinical treatments; permanent education
for the professionals who work for pre-natal practice; employ nurse-obstetrician; dimensioning the
professionals and the actions that they make aiming the quality in assistance; the use of education in
health during pre-natal with a methodological proposition of education by the parties, while a strategy
that values the individuals’ experiences. For the educational institutions, prepare professionals with a
wide vision that goes beyond the biomedical approach; in the production of knowledge,
Key words: Pre-natal care, Social psychology, woman’s health.
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IMBIRIBA, Margareth Maria Guimarães. Estudo da sobrevida de pacientes portadores de HIV/AIDS
coinfectados com tuberculose. 2012 . P. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Fontelles, Mauro José Pantoja
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar e comparar o tempo de sobrevida de pacientes
portadores HIV/AIDS com e sem coinfecção com Tuberculose, atendidos na Unidade de Referência em
AIDS, no município de Ananindeua-Pará, no período de 2003 a 2010. A pesquisa foi realizada na
Unidade de Referência em AIDS, localizada no município de Ananindeua-Pará. O estudo é do tipo coorte
retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa. Coletaram-se dados secundários em prontuários
clínicos de pacientes maiores que 13 anos, portadores de HIV/AIDS com e sem coinfecção com
Tuberculose. Estabeleceram-se como variáveis o perfil sociodemográfico, variáveis relacionadas às
características clínicas e análise de sobrevida. Os resultados revelaram que dos 81 prontuários de
pacientes portadores de HIV/AIDS que evoluíram a óbito, o predomínio foi do sexo masculino, na faixa
etária de 25 a 39 anos e 88,9% possuíam fator de risco associado ao HIV/AIDS, 71% possuíam ensino
fundamental, com renda familiar de um a três salários mínimos, 17,2% eram portadores de Tuberculose e
65,9% sem a coinfecção com Tuberculose e apresentaram a coinfecção diarreia com desidratação. Para
análise de sobrevida, utilizou-se método atuarial, Kaplan Meier e o teste de Logrank e do qui quadrado. A
maior média de sobrevida encontrada foi de 4,5 daqueles pacientes que não tinham a coinfecção com
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Tuberculose e 3,5 daqueles coinfectados com a Tuberculose e com maior expectativa de vida de 1,86. A
pesquisa indicou que, a cada ano, as chances de sobrevida vão diminuindo e que, com o uso de
antirretrovirais, os pacientes tiveram aumento no tempo de sobrevida
Palavras-chave: Enfermagem, Sobrevida, Tuberculose.

Abstract: This research has got some goals to be achieved, just like analyze and compare the HIV/AIDS
patients with or without tuberculosis confection’s survival time, who were seen in the AIDS Reference
Unit, in the district of Ananindeua-Pará, from 2003 to 2010. The research was carried out in the AIDS
Reference Unit, located in
Ananindeua, itself. This type of research is called cohort, retrospective,
descriptive and from quantitative approach. Secondary informations were collected from higher thirteen
years old patients´ clinical records, some of them with tuberculosis coinfection and other ones without it.
It was established like variables, sociodemographic profile, variables related to clinic characteristics and
analysis of survival. The results revealed that from 81 HIV/AIDS patients´ handbook who got dead,
most of them were from male gender, from 25 to 39 years old, 88,9% used to have risk factor associated
to HIV/AIDS, 71% only with primary education and household income from one to three minimum wages,
17,2% were tuberculosis
carriers, 65,9% were without TB coinfection, but were with diarrhea and
dehydration
coinfections. To make the survival analysis, it was used the actuarial method, Kaplan
Meier, the Logrank test and the Chi-Square test. The higher survival media found was about 4,5 (four
years and five months) in those patients without TB coinfection and 3,5 (three years and five months) in
those ones with it. The higher life expectancy was about 1,86 (years). The research has showed that
year after year,
the chances of survival are getting smaller, and by using antiretroviral medicines,
patients had an increase in their survival times.
Key words: Nursing, SIDA, Tuberculosis.
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Internação hospitalar de doentes com tuberculose em Manaus e fatores sociais e ambientais.
2012 . P. 58. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará.
Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia
Orientador: Esteves, Arinete Véras Fontes
Resumo: Objetivo: Identificar os fatores sociais e ambientais associados a internação hospitalar de
doentes com tuberculose (TB) em Manaus-Amazonas em 2010. Método: Estudo epidemiológico
transversal, exploratório e analítico, que utilizou análise quantitativa de internação de pacientes com
tuberculose. A coleta dos dados ocorreu por meio de questionários estruturados e testados previamente;
os pacientes foram entrevistados durante a internação e após a alta, foram coletados dados em seus
prontuários. A população incluiu os pacientes internados com TB nos hospitais de referência em ManausAM, no período de janeiro a dezembro de 2010. Os dados foram digitados pelo método de dupla entrada,
com análise e correção das incompatibilidades entre os digitadores. Para verificar associação entre as
variáveis que constituem os fatores sociais e ambientais em relação aos grupos de comparação, utilizouse o Teste ?2, ao nível de significância de 5%, com a análise dos Resíduos Padronizados (RP),
significância para os valores positivos iguais ou superiores a 1,96. Resultados: Dos 278 casos
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entrevistados, 43,9% apresentavam coinfecção TB-HIV (Human Immunodeficiency Virus) e 56,1%
apenas TB. Dentre os fatores sociais analisados, a associação foi significativa entre os coinfectados e a
origem da renda o trabalho assalariado (39,23%; RP=3,10; p-valor=0,02), ao uso de álcool (50,8%;
RP=3,20; p-valor=0,01) e dependência ao álcool (37,7%, RP=2,50; p-valor=0,011). Entre os não
coinfectados houve associação com o rendimento menor que um salário mínimo (30,8%; RP=2,10; pvalor=0,040) e a origem desta renda a aposentadoria, Bolsa Família ou outros benefícios (38,5%;
RP=3,40; p-valor=0,002). Já dentre os fatores ambientais, a associação foi significativa entre os
coinfectados, para as seguintes categorias: não possuir moradia própria (32,5%; RP=2,30; pvalor=0,023), o aspecto da moradia ser alvenaria (80%; RP=3,00; p-valor=0,003) e a presença da coleta
de lixo diária (90,8%; RP=2,10; p-valor=0,042), entre os não coinfectados: possuir moradia própria
(79,6%; RP=2,30; p-valor=0,023); aspecto de madeira ou outras (36,2%; RP=3,00; p-valor=0,003) e não
possuir coleta de lixo diária (17,8%; RP=2,10; p-valor=0,042). Conclusão: Os resultados permitem o
conhecimento das características sociais e ambientais dos casos TB-HIV coinfectados e casos somente
com TB que internam em Manaus, com o potencial de direcionar a assistência multiprofissional,
principalmente do profissional de enfermagem ao portador da TB com ou sem associação com HIV.
Possibilita, além disso, a elaboração de intervenções em saúde, com o intuito de minimizar e prevenir a
ocorrência de outros desfechos.
Palavras-chave: Fatores epidemiológicos, Hospitalização, Tuberculose.

Abstract: Objective: To identify social and environmental factors associated with hospitalization of
patients with tuberculosis (TB) in Manaus-Amazonas in 2010. Method: An epidemiological
crosssectional, exploratory and analytical, which used quantitative analysis of hospitalization of patients with
tuberculosis. Data collection was conducted through structured questionnaires and tested previously,
patients were interviewed during hospitalization and after discharge, data were collected in their records.
The population included patients admitted with TB in referral hospitals in Manaus-AM, in the period
January to December 2010. Data were entered
by the method of double entry, with analysis and
correction of mismatches between
digitizers. To assess the association between the variables that
constitute the social and environmental factors in relation to comparison groups, we used the ?2 test,
with significance level of 5%, with the analysis of Waste Standard (RP), significance for the positive
values greater than or equal to 1.96. Results: Of the 278 cases interviewed, 43.9% had coinfection with
TB-HIV (Human Immunodeficiency Virus) and only 56.1% TB. Among the social factors examined, the
association was significant among coinfected source of income and wage labor (39.23%, PR = 3.10, p =
0.02), alcohol use (50.8% ; PR = 3.20, p = 0.01) and alcohol dependence (37.7%, RP = 2.50, p = 0.011).
Among non-coinfected was associated with income less than minimum wage (30.8%, RP = 2.10, p =
0.040) and the source of retirement income, Family Allowance or other benefits (38.5%; PR = 3.40, p =
0.002). But among the environmental factors, the association was significant among coinfected, for the
following categories: not owning their own house (32.5%, RP = 2.30, p = 0.023), the appearance of
housing be masonry (80 %, RP = 3.00, p = 0.003) and presence of garbage collection day (90.8%, RP =
2.10, p = 0.042) among non-coinfected: owning their own house (79 , 6%, RP = 2.30, p = 0.023);
appearance of wood or other (36.2%, RP = 3.00, p = 0.003) and do not have garbage collection day (17,
8%, RP = 2.10, p = 0.042). Conclusion: The results allow the knowledge of social and environmental
characteristics of cases and TB-HIV co-infected with TB cases only hospitalized in Manaus, with the
potential to direct the multidisciplinary care, especially nursing professional bearer of TB with or without
associated with HIV. It allows also the development of health interventions, in order to minimize and
prevent the occurrence of other outcomes.
Key words: Tuberculosis, Epidemiologic Factors, Hospitalization.
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PEIXOTO, Osvaldo da Silva. Exposição ocupacional a material biológico entre trabalhadores de
saúde: prevalência de Adesão à Sorologia Protocolar.. P. 69. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Biologia parasitária na Amazônia) - Universidade do Estado do Pará. Pará
Linha de Pesquisa: SEM
Orientador: Andriolo, Regis Bruni
Resumo: Contexto: A exposição ocupacional a material biológico representa risco para os trabalhadores
de saúde das instituições hospitalares devido à possibilidade de transmissão de patógenos como os vírus
HCV, HBV e HIV, que podem gerar doenças graves e incapacitantes, por vezes até fatais. Os trabalhos
sobre abandono do seguimento sorológico pós-acidente são incomuns. Objetivos: investigar a
prevalência de adesão à sorologia protocolar pós-acidente com material biológico entre trabalhadores de
saúde de um serviço público de saúde; estabelecer o perfil sociodemográfico do acidentado com material
biológico.Método:estudo de prevalência realizado em um serviço público de saúde, Hospital de Clínicas
“Gaspar Vianna” em Belém-PA com base em dados encontrados nas fichas de notificação de acidente
ocupacional com material biológico dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurançae Medicina
do Trabalho entre 2008 e 2009, e em relatos através dos questionários. Resultados: foram avaliados 65
acidentes de trabalho com material biológico, sendo que somente 15 (23,1%) sujeitos completaram as 04
sorologias protocolares para HIV, HCV e HBV, e 50 (76,9%) acidentados abandonaram após a 1ª
sorologia. As causas principais do abandono relatadas foram: esquecimento das datas dos exames
sorológicos previamente agendados (40%); não acharam mais necessários continuar já que o primeiro foi
negativo (30%) e medo dos resultados dos exames após a 1ª sorologia (17,5%). O perfil
sociodemográfico do acidentado com material biológico estabelecido nesta pesquisa trata-se de
trabalhador de enfermagem, de gênero predominantemente feminino e solteiro, exerce atividades em
período diurno, mais comumente nos setores da UTI-NEO e centro cirúrgico, majoritariamente possui
escolaridade nível médio, com idade média entre 30 a 39 anos e com tempo de serviço entre 16 a 20
anos, que se expõe mais a material perfurocortante causando lesões mais frequentes nos quirodáctilos, e
normalmente não completam a sorologia protocolar. Conclusão: Essa pesquisa evidenciou baixa
prevalência de adesão à sorologia protocolar e a consequente necessidade de implementação de
medidas preventivas considerando as peculiaridades das atividades desenvolvidas nesta Instituição e
também baseado no perfil sociodemográfico estabelecido pela análise das fichas de notificação e das
respostas relatadas no questionário distribuído aos sujeitos, visando fundamentalmente à minimização da
exposição ocupacional a material biológico entre trabalhadores de saúde, e à criação de estratégias para
aumentar a taxa de adesão à sorologia protocolar pós-exposição.
Palavras-chave: Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18430
FRANTZ, Sônia Rejane de Senna. O Ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em
enfermagem no Amazonas. 2012 . P. 78. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Silva, Nair Chase da
Resumo: Introdução: O avanço na geração de novos conhecimentos evidencia a necessidade de
profissionais especializados nas diferentes áreas de conhecimento, entre elas a área da saúde, a qual é
afetada pelo crescimento e pela complexidade das especialidades e das tecnologias utilizadas. Na
enfermagem observou-se o surgimento de diferentes especialidades, entre elas, a hemoterapia. Diante
desse novo cenário, surgiu a necessidade de formar profissionais com conhecimento e como são as
instituições de ensino superior os responsáveis pela formação dos profissionais para o mercado de
trabalho, acredita-se que os assuntos de hemoterapia estejam sendo abordados durante o curso de
graduação em Enfermagem, com o objetivo de preparar o futuro profissional para o mercado de trabalho.
Objetivo: Analisar a ocorrência do ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em enfermagem no
Estado do Amazonas. Metodologia: Tratou-se de um estudo com abordagem qualitativa, com
triangulação de fontes, do tipo estudo de caso múltiplo, que foi desenvolvido em Instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas do Estado do Amazonas, que possuiam Curso de Graduação em
Enfermagem reconhecidos pelo Ministério da Educação. Foi realizada uma pesquisa documental em
Projetos Pedagógicos dos cursos de Graduação em Enfermagem e Planos de Ensino com o objetivo de
identificar as disciplinas que abordam a hemoterapia em seus conteúdos, após foi aplicado um
questionário aos docentes e um teste de verificação de aprendizagem aos alunos concluintes dos cursos
de graduação em Enfermagem das instituições pesquisadas. Para a análise, as respostas das questões
fechadas foram tratadas estatisticamente, utilizando-se a estatística descritiva em termos de freqüência
simples e percentual. As respostas as questões abertas foram analisadas tomando como base o método
de Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados e Discussão: A união das etapas analíticas, relacionada
às variáveis quantitativas e qualitativas permitiu identificar que não existe disciplinas de Enfermagem em
Hemoterapia, apenas alguns conteúdos inseridos nas disciplinas destinadas ao cuidado do adulto,
ministradas por professores especialistas e sem capacitação em hemoterapia. As respostas do
questionário aplicado aos alunos evidenciou a falta de conhecimento que estes apresentam em relação a
esta temática. Conclusão: O ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em enfermagem ainda é
incipiente, os conteúdos abordados nos cursos de graduação são insuficientes para garantir a assistência
de enfermagem nesse campo de atuação.
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, hemoterapia.

Abstract: Introduction: The increase in the generation of new knowledge highlights the need for skilled
professionals in different areas of knowledge, including the area of health, which is affected by growth
and complexity of specialties and technologies used. In nursing we observed the emergence of different
specialties, among them the hemotherapy. In this new scenario, the need arose to prepare students with
knowledge and how are the higher education institutions responsible for the training of professionals for
the labor market, it is believed that the issues
are being addressed hemotherapy during the
undergraduate Nursing, in order to prepare future professionals for the labor market. Objective: To
analyze the occurrence of hemotherapy in teaching undergraduate courses in nursing in the State of
Amazonas. Methodology: This was a qualitative study, with triangulation of sources, like multiple case
study, which was conducted in higher education institutions, public and private Amazonas State, which
possessed Undergraduate Nursing recognized by Ministry of Education. We conducted a desk research
on Educational Projects courses Undergraduate Nursing Education Plans and with the objective of
identifying the disciplines that address the hemotherapy on its
contents after a questionnaire was
administered to teachers and a verification test learning students graduating of undergraduate nursing
institutions surveyed. For the analysis, the answers to the closed questions were treated statistically
using descriptive statistics in terms of simple frequency and percentage. The answers to the open
questions were analyzed using
as basis the method of content analysis of Bardin. Results and
Discussion: The union of analytical steps related to quantitative and qualitative variables identified that
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there Hemotherapy disciplines of Nursing, only some content inserted in the subjects intended for adult
care, and taught by specialist teachers without training in hemotherapy. The questionnaire responses
from students highlighted the lack of knowledge they have about this topic. Conclusion: The teaching of
hemotherapy in undergraduate courses in nursing is still incipient, the content covered in undergraduate
courses are insufficient to ensure that the nursing field.
Key words: Teaching, Nursing, Hemotherapy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O_SONIA%20FR
ANTZ.pdf
Nº de Classificação: 18431
OLIVEIRA, Vera Lúcia Gomes de. Caminho das pedras: o cuidar cotidiano em situações de urgência e
emergência em uma comunidade quilombola da Amazônia paraense... 2012 . P. 118. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Educação e Tecnologias de Enfermagem e Cuidado em Saúde a indivíduos e
grupos sociais
Orientador: Teixeira, Elizabeth
Resumo: Introdução: O cuidado cotidiano de saúde comporta uma ação individual (cuidar do eu), uma
ação coletiva (cuidar do outro e/ou família), uma ação local (cuidar da casa e do lugar de vida); portanto,
comporta multiextensões, envolvendo um conjunto de aspectos interativos, cognitivos e conectivos,
comportando, enfim, multidimensões. Objetivo geral: Descrever o cuidado cotidiano em situações de
urgência e emergência dos moradores de uma comunidade Quilombola da Amazônia Paraense.
Objetivos específicos: a) Identificar os tipos de situações de urgência e emergência mais frequente na
comunidade quilombola; b) Caracterizar as multidimensões dos cuidados prestados e itinerários
percorridos em situações de urgência e emergência. Metodologia: Estudo exploratório e descritivo, de
natureza qualitativa. Foram sujeitos 20 moradores adultos. A produção de dados foi por meio de
entrevista semi-estruturada. A análise de dados foi por meio da análise ídeo-central. Resultados:
Identificamos três modos de cuidar,os que cuidam com procedimentos realizados na própria comunidade
(23%);os que cuidam com procedimentos e encaminham para fora da comunidade, com 40%; os que só
encaminham para fora da comunidade, com 37%. As situações mais frequentes com o sujeito e/família,
foram os sinais e sintomas com 38% (Dor, febre, diárreia, vômito, sangramento, tontura, hemorragia,
edema),seguidos de acidentes com arma branca, e ocorrências clínicas, provenientes de doenças
crônicas degerativas, urgências raumatologicas e acidente ofídico; com os vizinhos e amigos foram os
traumas contusos(04) e urgências clinicas (04);na comunidade predominou as picadas de cobra. Na
dimensão interativa evidenciou-se a procura pelo membro mais velho da família; os itinerários
terapêuticos são com o uso da bicicleta até o caminhar por 8 km. Na dimensão cognitiva constatou-se
conhecimento sobre o cuidar paliativo e desconhecimento sobre o cuidar avaliativo. Na dimensão
conectiva emergiram: conexão homem-vegetal e conexão homem-animal; utiliza-se recursos naturais
para o cuidar-cuidado como os remédios caseiros. Conclui-se que há limites e desafios enfrentados no
cuidado cotidiano. Sugere-se ações-intervenções educativas; e ampliação do acesso/acessibilidade à
rede de atenção local.
Palavras-chave: Cuidado, Emergência, Enfermagem.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/images/stories/documentos/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20VERA%20
GOMES.pdf
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Nº de Classificação: 18311
MONTEIRO, Ana Claudia Moreira. O enfermeiro e a criança no contexto da doença oncológica fora
de possibilidade de cura atual. 2012 . p. 45. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Benedita Maria Rêgo Deusdará
Resumo: O estudo emergiu da minha experiência profissional como enfermeira de um hospital
especializado em oncologia, no qual me deparei com crianças internadas e consideradas fora
de
possibilidade de cura atual acompanhadas de um familiar. É considerado fora de possibilidade de cura
atual, o paciente para o qual foram esgotados todos os recursos atuais conhecidos para sua cura, a
incorporação dessa concepção de cuidar, possibilitou o desenvolvimento do cuidado paliativo. Cuidados
paliativos são os cuidados ativos totais de
pacientes cuja doença não responde a um tratamento
curativo. O objetivo do cuidado paliativo é alcançar a melhor qualidade de vida para os pacientes e suas
famílias. O objeto de estudo desta pesquisa foi à ação de cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada
portadora de doença oncológica e fora de possibilidade de cura atual. Tendo como objetivo: analisar
compreensivamente o cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica
fora de possibilidade de cura atual. Estudo de natureza qualitativa, desenvolvido
com o apoio da
fenomenologia sociológica de Alfred Schutz por possibilitar a apreensão da ação desse cuidar, como
uma conduta humana, num processo contínuo a partir de um projeto pré-concebido. Os sujeitos do
estudo foram 12 enfermeiros que trabalham nas enfermarias de oncologia e hematologia do setor de
internação pediátrica de um hospital público federal especializado em oncologia, localizado no município
do Rio de Janeiro. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (nº 43-11). A apreensão das falas
deu-se por meio de entrevista fenomenológica guiada pela seguinte questão orientadora: Quando você
cuida da criança em tratamento oncológico fora de possibilidade de cura atual, O que você tem em
vista? A análise compreensiva mostrou duas categorias concretas do vivido emergidas das falas dos
sujeitos da pesquisa. São elas: conforto e minimizar a dor. O estudo possibilitou entender que ao cuidar
da criança considerada fora de possibilidade de cura atual o enfermeiro desenvolve suas ações na
perspectiva de confortar e minimizar a dor da criança. Neste contexto, também direciona o seu cuidar
para o familiar ali presente, promovendo apoio e
ajuda, estabelecendo uma relação de confiança
construída em função do longo período de hospitalização que ocorre nas doenças oncológicas. Nesse
sentido, o enfermeiro se volta para o familiar como foco central de sua ação de cuidar, com o intuito de
apoiá-lo nesse momento especial de sofrimento pela doença de sua criança. A criança deixa de ser o
centro das atenções de cuidar que passa, então, a ser o familiar de cada criança.
Palavras-chave: Criança, Cuidados paliativos, Enfermagem oncológica, Oncologia pediátrica.

Abstract: The study emerged from my professional experience as nurse of a specialized hospital in
oncology, in which I was faced with hospitalized children and considered out of present cure possibility
accompanied of a familiar. A patient is considered out of present cure possibility when all the present
resources known for its cure were used up, the incorporation of this care conception made possible the
development of the palliative care. Palliative care is total active care of patients whose disease does not
respond to a curative treatment. The objective of the palliative care is to achieve the best quality of life for
the patients and theirs families. The study object of this research was the action of the nurse´s care to
the hospitalized child carrier of oncologic disease and out of present cure possibility. It has as objective:
analyze comprehensively the nurse´ s care to the hospitalized child carrier of oncologic disease out of
present cure possibility. Study of qualitative nature, developed with the support of the Alfred Schutz´s
sociological phenomenology of Alfred Schutz due to making possible the action apprehension of this
care, as a human conduct, in a continuous process from a preconceived project. The subjects of the
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study were 12 nurses who work in the nurseries of oncology and hematology of the pediatric hospital unit
of a federal public hospital specialized in oncology, situated in the municipality of Rio de Janeiro. This
research was approved by the Research Ethical Committee (nº 43-11). When you give care to the child
under oncologic treatment out of present cure possibility. What do you have in view? The comprehensive
analysis showed two concrete categories of the lived emerged from the
speeches of the research
subjects. Are they: to comfort and minimize the pain. The study made possible to understand that when
giving care to the child considered out of present cure possibility the nurse develop its actions in the
perspective of comfort and minimize the child´ s pain. In this context he also address its care to the
familiar from there, promoting support and aid, establishing a confidence relation constructed in function
of the long period of hospitalization that occurs in the oncologic diseases. In this sense, the nurse turns
to the familiar as central focus of its action of care, with the purpose of support it in this special moment
of suffering due to the disease of its child. The child stops being the center of attention of care that starts
to become, then, the familiar of each child.
Key words: Oncologic nursing, Child, Pediatric oncology, Palliative care.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Ana_Claudia_Moreira_Enfermeiro_e_a_crianca.pdf

Nº de Classificação: 18312

RABELO, Angela Helena de Souza. Precaução de contato na unidade de internação pediátrica e as
estratégias assistenciais do enfermeiro. 2012 . p. 41. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Benedita Maria Rêgo Deusdará
Resumo: Configura-se como objeto desta pesquisa: o propósito do enfermeiro ao desenvolver ações de
precaução de contato junto ao acompanhante de criança internada em uma unidade pediátrica. Objetivo:
Apreender a contribuição do enfermeiro quando desenvolve ações de precaução de contato junto ao
acompanhante de criança internada em uma unidade pediátrica. Estudo qualitativo, cujo referencial
metodológico foi à fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. O cenário foi uma unidade de internação
pediátrica de um hospital escola de uma universidade pública situada no município do Rio de Janeiro. Os
sujeitos foram sete enfermeiros que desenvolvem ou já desenvolveram ações de cuidados voltadas para
a precaução de contato junto ao acompanhante de crianças internadas. Para coleta de dados foi utilizada
a entrevista fenomenológica, tendo como questões orientadoras: Fale sobre as ações de precaução de
contato que você desenvolve junto ao acompanhante das crianças internadas em precaução de contato?
O que você tem em vista/ quais suas intenções ao desenvolver essas ações de precaução de contato
junto ao acompanhante das crianças internadas na unidade pediátrica? Esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética da instituição, cenário do estudo, com o número 15/11. A análise dos dados se deu após
deixar de lado meus pressupostos e ouvir atentamente o que foi dito pelos sujeitos para apreender o
típico da intencionalidade dos enfermeiros. Neste sentido, emergiram 2 (duas) categorias analíticas:
Evitar infecções cruzadas entre crianças em precaução de contato com a participação dos
acompanhantes e evitar infecção sem perder de vista a proteção psico-social da criança. A primeira
categoria apontou que os enfermeiros desenvolvem ações de precaução de contato junto aos
acompanhantes de crianças internadas com o objetivo de evitar infecções cruzadas. E a segunda, que os
enfermeiros também desenvolvem ações de precaução de contato visando à proteção social da criança,
sem perder de vista aspectos importante de seu desenvolvimento infantil, como o brincar e as
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brincadeiras. Conclui-se que as ações do enfermeiro com vistas à precaução de contato estiveram
pautadas em dois aspectos: o biológico e o psico-social da criança. No que tange aos aspectos
biológicos, as ações dos enfermeiros estiveram pautadas nas recomendações contidas em protocolos
assistenciais e nas rotinas do hospital. Com relação aos aspectos psico-sociais, as ações dos
enfermeiros pautaram-se para além das recomendações contidas nesses protocolos e nessas rotinas. No
processo de internação dessas crianças, os enfermeiros compreendem que apesar delas se encontrarem
em precaução de contato, o brincar é uma atividade essencial à sua saúde física, emocional e intelectual.
Para tanto, utilizam-se de estratégias que favorecem o brincar e a brincadeira. Portanto, o estudo revelou
o olhar consciente do enfermeiro acerca das medidas de precaução de contato junto ao acompanhante e
a criança internada e apontou a necessidade de reformulação das políticas públicas voltadas para a
prevenção de infecção hospitalar.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Família, Infecção hospitalar.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-05-11T094500Z2271/Publico/DISSERTACAO_FINAL_ANGELA_HELENA_DE_SOUZA_RABELO.pdf

Nº de Classificação: 18313
SILVA, Barbara Martins Corrêa da. Terapia comportamental no controle da incontinência urinária da
mulher idosa: uma ação de enfermagem na promoção do autocuidado. 2012 . p. 94. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: A incontinência urinária gera implicações negativas nos âmbitos emocional, social e econômico
tanto para o indivíduo incontinente, como para seus cuidadores. A terapia comportamental é uma das
abordagens não-invasivas para a incontinência urinária. A terapia comportamental é realizada durante as
consultas de enfermagem e a atuação do enfermeiro consiste na aplicação de um protocolo de
orientações sobre hábitos de vida, medidas de controle da micção, treinamento para realização do diário
miccional, treinamento de exercícios perineais e avaliação da resposta da paciente à terapia. O estudo
tem como base teórica a Teoria do autocuidado de Dorothea Elisabeth Orem, pois a terapia
comportamental visa instrumentalizar o indivíduo a realizar práticas de autocuidado a partir do protocolo
de atendimento do ambulatório. O objetivo da pesquisa é avaliar a efetividade da terapia comportamental
aplicada pelo enfermeiro para o controle miccional e melhora da qualidade de vida da mulher idosa.
Trata-se de um ensaio clínico não-controlado.40 Foram incluídas no estudo mulheres acima de 60 anos
que participam do Ambulatório do Núcleo de Atenção ao Idoso com a queixa clínica de perda involuntária
de urina encaminhadas para o ambulatório de urogeriatria. A população estudada foi composta por 13
participantes. Os dados da pesquisa foram coletados a partir dos instrumentos de avaliação do
ambulatório de urogeriatria que foram arquivados nos prontuários das pacientes: o diário miccional,
avaliação de enfermagem na terapia comportamental e o questionário sobre qualidade de vida em
mulheres com incontinência urinária chamado de King’s Health Questionnaire. Estes instrumentos foram
aplicados antes e depois da terapia comportamental. Foram colhidos dados das pacientes
acompanhadas no ambulatório durante o período de abril de 2011 a junho de 2012. Os resultados foram
que após a terapia comportamental todas as idosas responderam que ingerem líquidos no período
diurno, 92,30% das idosas responderam que estabeleceram um ritmo miccional de 2/2 horas ou de 3/3
horas. Sobre o parâmetro miccional perda de urina ao final da terapia comportamental 75% das idosas
apresentaram ausência de perda de urina. Além disso, após a terapia comportamental nenhuma das
pacientes teve perda de urina durante a realização dos exercícios e 92,30% apresentaram contração
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eficiente dos músculos perineais. Deste modo, esta pesquisa demonstrou que as idosas que participaram
da terapia comportamental obtiveram melhora do controle urinário e da qualidade de vida. A terapia é um
sistema que sofre retroalimentação à medida que o paciente adere às práticas de autocuidado e o
enfermeiro reforça as orientações a fim de atingir o objetivo maior que é a sensação de bem estar. A
teoria de Dorothea Orem se adequou bem ao estudo, pois a terapia comportamental permitiu aos idosos
a assumirem responsabilidade com o seu corpo e se empenharem efetivamente para melhorar a sua
condição de saúde e qualidade de vida.
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica, Incontinência urinária, Terapia comportamental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18314
VALOIS, Bruno Rafael Gomes. Representações sociais da AIDS por enfermeiras das redes básica e
hospitalar. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Psicologia) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Denize Cristina de
Resumo: Este estudo objetiva analisar as representações sociais da aids produzidas por enfermeiras
atuantes em dois níveis distintos de atenção aos sujeitos que vivem com HIV/Aids e suas implicações
para o cuidado desenvolvido por esse grupo profissional. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo,
pautado na abordagem qualitativa, orientado pela Teoria das Representações Sociais, em sua
abordagem processual. Os sujeitos do estudo foram enfermeiras, atuantes em instituições públicas de
saúde da cidade do Rio de Janeiro, sendo 10 da rede hospitalar e 9 da rede básica. A coleta de dados
deu-se por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturada e um questionário de caracterização. Para
a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise lexical, realizada pelo software Alceste 4.10. Na
análise do grupo total de sujeitos foram definidas seis categorias: "Memórias sócio profissionais de
enfermeiras sobre o HIV/Aids", abordando os atores sociais atingidos pela aids no passado e na
atualidade, as memórias das enfermeiras sobre aids e os estereótipos presentes em cada período; "O
cuidado relacionado à autoproteção ao HIV/Aids", referindo-se as medidas de proteção ao HIV/Aids
adotadas pelas enfermeiras tanto em suas vidas profissionais quanto pessoais; "Dimensões práticas do
atendimento e do cuidado", destacando elementos do cotidiano assistencial, com ênfase nas diferentes
formas de compreensão do cuidado; "As famílias atingidas pela aids", com conteúdos relativos às
vivências das enfermeiras em situações da aids no contexto familiar; "As políticas públicas e
instituicionais e a aids", relativa as percepções das enfermeiras sobre as políticas de saúde; "O
tratamento medicamentoso do HIV/Aids", com conteúdos relativos às dificuldades percebidas para a
adesão ao tratamento medicamentoso por parte dos sujeitos com HIV/Aids. A análise cruzada da variável
nível de atenção permitiu observar que a representação da aids no grupo de enfermeiras da rede
hospitalar encontra-se ancorada em elementos negativos relativos ao passado, embora apontem também
para novos elementos representacionais no presente; enquanto as enfermeiras de rede básica
representam a aids a partir de elementos relativos à prática assistencial cotidiana. A representação da
aids para o grupo de enfermeiras estudado abarca elementos tais como: sentimento de insegurança em
relação ao próprio parceiro, devido a situações que vivenciam, imagem dos sujeitos que vivem com
HIV/Aids em transição devido às mudanças ocorridas no perfil epidemiológico; atitudes distintas no
campo profissional, relacionadas às formas de contágio e persistência de identificação dos sujeitos que
vivem com HIV/Aids como vítimas ou culpados. Apesar de afirmarem inexistir diferenças no cuidado de
enfermagem às pessoas que vivem com o HIV/Aids quando comparado ao cuidado aos sujeitos com
outras patologias, enfatizam a necessidade de maior cautela devido ao risco de contágio em relação aos
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primeiros, caracterizando uma contradição no discurso. Conclui-se que existem diferenças nas
representações sociais das enfermeiras de acordo com o nível de atenção no qual atuam e que há
repercussões singulares na forma que o cuidado de enfermagem é desenvolvido, a partir dessas
representações.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, HIV/AIDS, Representação social.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www3.crt.saude.sp.gov.br/arquivos/arquivos_biblioteca_crt/representacoes.pdf

Nº de Classificação: 18315
SANTOS, Camila Perini dos. A sexualidade dos adolescentes que (CON)vivem com HIV: implicações
para as práticas de cuidado de enfermeiros. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Acioli, Sonia
Resumo: Este estudo objetivou compreender a vivência e a sexualidade dos adolescentes que
(con)vivem com HIV e indicar possibilidades para as práticas de cuidado realizados pelos enfermeiros.
Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, com aproximação na
hermenêutica dialética. Foram estudados 20 adolescentes com HIV atendidos em um Hospital
Universitário do Rio de Janeiro. Foi utilizada como técnica de coleta de dados entrevistas semiestruturadas e dois instrumentos de coleta: um questionário de caracterização dos sujeitos e um roteiro
temático que guiou as entrevistas. As entrevistas foram gravadas e os conteúdos transcritos e analisados
conforme a técnica de análise de conteúdo temática. O resultado evidenciou que o significado da saúde
para os sujeitos, numa análise geral, está associado à qualidade de vida e necessidade de manutenção
de hábitos saudáveis. Sobre o HIV, destacou-se o desconhecimento sobre o vírus e os modos de
transmissão. A vivência com o HIV é marcada predominantemente por sentimentos negativos como
medo e sofrimento relacionados com preconceito, estigma e discriminação. Os adolescentes associam a
sexualidade ao ato sexual ou orientação sexual. A sexualidade para os adolescentes que adquiriram o
vírus através da transmissão sexual também está relacionada às dificuldades com a mesma após a
descoberta. Já os adolescentes contaminados por transmissão vertical tiveram como elementos mais
presentes a aceitação e conformação da doença. Observar-se a falta de percepção dos adolescentes em
relação às práticas de cuidados realizadas pelos enfermeiros, direcionados para minimizar suas
necessidades Conclui-se, então, as técnicas de análise utilizadas foram pertinentes, pois permitiram
identificar as vivências e os sentidos da sexualidade dos adolescentes que (con)vivem com HIV e a
importância das práticas de cuidados de enfermeiros. Este estudo servirá para reflexão crítica para
profissionais de saúde, principalmente, enfermeiros, através da identificação e percepção das demandas
dos adolescentes com HIV para desenvolver estratégias visando as peculiaridades e necessidades
destes adolescentes.
Palavras-chave: Adolescentes, Cuidados de enfermagem, Hiv, Sexualidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-12T141520Z2195/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Camila_Perini_dos_Santos.pdf

Nº de Classificação: 18316
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SANTOS, Déborah Machado dos. Adaptações e improvisações: repercussões para o processo de
trabalho hospitalar da enfermagem. 2012 . p. 164. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira
Resumo: O estudo do fenômeno das adaptações e improvisações de materiais e equipamentos
elaboradas no ambiente hospitalar é relativamente recente nas ciências da saúde. Pode-se inferir que
esses artefatos decorrem predominantemente devido à adoção de políticas de recorte neoliberal, que
gera carência qualitativa e quantitativa de recursos, material e humano, refletindo no gerenciamento
administrativo e assistencial do cuidado. Objeto de estudo: as repercussões da prática de improvisar e de
adaptar recursos materiais no processo de trabalho da enfermagem em ambiente hospitalar. Os objetivos
foram: I) descrever as adaptações e improvisações de materiais e equipamentos no ambiente hospitalar;
II) analisar as consequências das adaptações e improvisações de materiais e equipamentos para o
processo de trabalho em enfermagem; III) discutir as concepções da prática das adaptações e
improvisações para a qualidade do trabalho da enfermagem e para a saúde do cliente, na visão dos
trabalhadores de enfermagem. Pesquisa qualitativa e descritiva, desenvolvida em um hospital geral
situado no Rio de Janeiro. Os sujeitos foram vinte trabalhadores de enfermagem. A coleta de dados se
deu por meio de entrevista semiestruturada e observação sistemática. O método de análise utilizado foi a
análise de conteúdo. A partir da apropriação da técnica, emergiram três categorias empíricas: categoria
1: o contexto de criação das adaptações/improvisações no ambiente hospitalar; categoria 2: as
adaptações e improvisações de recursos materiais presentes na organização e no processo de trabalho
da enfermagem; categoria 3: A dialética da prática das adaptações e improvisações para a qualidade do
trabalho da enfermagem e saúde do paciente. Os resultados consolidaram o entendimento de que as
adaptações e improvisações surgem predominantemente devido a um contexto de precarização, que
impelem os trabalhadores a elaborarem estas criações, a fim de assegurar que o processo de trabalho da
enfermagem aconteça. Constatou-se que as adaptações e improvisações interferem no processo de
trabalho, no sentido de aumentar o volume de trabalho, o modo operatório da enfermagem, o tempo
gasto no processo de criação, os deslocamentos do profissional, a dificuldade do seguimento aos
princípios científicos em situações emergenciais. No entanto, depreendeu-se que a enfermagem faz uma
multiplicidade de adaptações e improvisações em prol da assistência, porém há concepções dialéticas,
as quais simbolizam aspectos positivos e negativos para o trabalho de enfermagem e para a saúde do
paciente. Conclui-se que o processo de trabalho na instituição não está em consonância com as
necessidades práticas do trabalho da enfermagem, acarretando em sobrecargas, adaptações e
improvisações, e em última instância, em transgressões do trabalho prescrito.
Palavras-chave: Adaptações, Condições de trabalho, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18317
SANTOS, Érick Igor dos. Vulnerabilidade de enfermeiros no cuidado a pacientes com HIV/AIDS: um
estudo de representações sociais. 2012 . p. 229. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Gomes, Antonio Marcos Tosoli
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Resumo: Vulnerabilidade e empoderamento apresentam-se como elementos presentes na vida
profissional e pessoal dos enfermeiros. Delimitou-se como objeto de estudo as representações sociais
elaboradas por enfermeiros que cuidam de pacientes com HIV/Aids acerca de sua vulnerabilidade no
contexto do cuidar em enfermagem. O objetivo geral foi analisar as representações sociais construídas
por enfermeiros acerca de sua vulnerabilidade no contexto do cuidado que exercem. Trata-se de
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, orientada pelo referencial teórico-metodológico das
Representações Sociais em sua abordagem processual. Participaram do estudo trinta enfermeiros de um
hospital público municipal do Rio de Janeiro. Como técnicas de coleta de dados foram utilizados o
questionário sociodemográfico e a entrevista semiestruturada em profundidade. Como técnica de análise
de dados adotou-se a análise de conteúdo temático-categorial proposta por Bardin, sistematizada por
Oliveira e operacionalizada pelo software QSR NVivo 9.0. Entre os sujeitos, há predomínio do gênero
feminino, da faixa etária de 41 a 45 anos, da realização de pós-graduação lato sensu e de tempo de
atuação mínimo de 16 anos em HIV/Aids. Sete categorias emergiram na segmentação do material
discursivo: 1) O acesso a informações, a formação profissional e o desenvolvimento da naturalização da
aids através da experiência: elementos de vulnerabilidade e de empoderamento; 2) A instituição
hospitalar e sua infraestrutura como polo de vulnerabilidade e de empoderamento nas construções
simbólicas de enfermeiros que cuidam de pacientes com HIV/Aids; 3) Entre o risco e a prevenção: a
vulnerabilidade e o empoderamento no contexto dos acidentes ocupacionais biológicos e as práticas
preventivas adotadas por enfermeiros frente ao HIV/Aids no cotidiano hospitalar; 4) Relações
interpessoais entre enfermeiro e paciente soropositivo para o HIV enquanto mediadoras da
vulnerabilidade e do empoderamento de ambos; 5) As limitações psíquicas enfrentadas por enfermeiros
no vivenciar do trabalho junto a portadores do HIV/Aids; 6) A busca pela espiritualidade e pela
religiosidade como bases de apoio para a vida profissional contextualizada na aids; e 7) O HIV e a aids
no contexto de diferentes modalidades de relacionamento: a presença do risco como elemento
organizador da discursividade. Na vida profissional, as representações sociais da vulnerabilidade são
compostas pela fragilidade, pelo risco e pela dificuldade. O empoderamento, por sua vez, emerge
sustentado por um tripéformado pela proteção, suporte e satisfação como elementosdo bem-estar. Na
vida pessoal, o risco possui centralidade nas representações. Já o empoderamento se mostra oriundo do
bem-estar e da proteção. Conclui-se que a reconstrução sociocognitiva da vulnerabilidade e do
empoderamento permitiu o acesso ao arsenal simbólico do qual o grupo dispõe para a superação do que
o ameaça. Vulnerabilidade e empoderamento são, portanto, diversificados e mutáveis em suas bases e
produtos e, em movimentos de balanço e contrabalanço, corporificam a díade vulnerabilidadeempoderamento.
Palavras-chave: Aids, Cuidados de enfermagem, Saúde do trabalhador, Vulnerabilidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-17T121155Z2209/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Erick_Igor_dos_Santos.pdf

Nº de Classificação: 18318
PÉREZ JUNIOR, Eugenio Fuentes. Inovação tecnológicas em terapia intensiva repercussões para a
saúde do trabalhador de enfermagem e o processo de trabalho. 2012 . p. 112. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Elias Barbosa de
Resumo: A introdução das tecnologias duras no setor saúde transformou o processo de trabalho, e,
apesar dos inestimáveis benefícios, deve ser vista com cautela pelos trabalhadores devido a problemas
relativos à confiabilidade, à fidedignidade dos dados e à necessidade de manutenção preventiva e
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corretiva de aparelhos por especialistas. Por outro lado, há exigências impostas em termos de
conhecimentos e habilidades para a sua utilização, pois há riscos de erros e iatrogenias que devem ser
identificados e trabalhados pela organização com vistas à segurança no desempenho, satisfação e bem
estar do trabalhador. Nesse sentido, a sua utilização acarreta o aumento do número de tarefas, a
intensificação do ritmo de trabalho, devido à necessidade de controle extenuante por parte do trabalhador
no intuito de manter o equilíbrio das demandas advindas da máquina e do paciente. Tais exigências
repercutem na saúde do trabalhador e acarreta problemas de ordem física e psíquica. Objetivou-se neste
estudo: identificar a percepção do trabalhador de enfermagem sobre a utilização da tecnologia dura em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI); descrever os fatores intervenientes em relação ao uso da tecnologia
dura pelo trabalhador de enfermagem em UTI e analisar as repercussões da utilização da tecnologia dura
para o processo de trabalho e a saúde do trabalhador de enfermagem em UTI. Estudo qualitativo
descritivo, cujos dados foram obtidos em uma UTI de um hospital público situado no município de NiteróiRJ no período de dezembro 2011 a fevereiro 2012 com 25 trabalhadores (11 enfermeiros e 14 técnicos
de enfermagem), a partir dos critérios de inclusão adotados. Trabalhou-se com a técnica de entrevista
semiestruturada, mediante um roteiro contendo questões sobre a problemática do estudo. O projeto
atendeu as exigências presentes na Resolução 196/96, do Ministério da Saúde (MS), tendo sido
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob nº CAAE: 2063000025811. Na categorização dos
depoimentos utilizou-se a técnica de análise do conteúdo de Bardin e os resultados discutidos a luz da
Psicodinâmica do Trabalho. Identificou-se que a incorporação da tecnologia dura em UTI, na visão dos
trabalhadores de enfermagem é um instrumento de trabalho por proporcionar maior segurança, rapidez
na execução das tarefas, confiabilidade e controle em relação ao estado clínico do paciente e minimizar
atividades repetitivas. Por outro lado há problemas relativos à manutenção preventiva e corretiva dos
aparelhos que acarretam incômodo, interrupções e sobrecarga mental e física devido à necessidade de
ajustes frequentes dos alarmes e parâmetros estabelecidos, troca de aparelhos e reposição de peças;
fatores limitantes e que exigem a intervenção de especialistas. Diante desta situação de trabalho, as
tecnologias duras utilizadas em UTI configuraram-se como fatores de risco psicossocial por acarretarem
estresse ocupacional e cujos recursos internos e externos utilizados pelos trabalhadores mostraram-se
insuficientes para o seu enfrentamento. Cabe a organização do trabalho, juntamente com os
trabalhadores realizar ações que minimizem os fatores de riscos apontados com vistas à satisfação, a
motivação e a saúde dos trabalhadores de enfermagem e demais membros da equipe.
Palavras-chave: Enfermagem, Risco Ocupacional, Tecnologia médica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2013-05-06T162711Z3095/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Eugenio_Fuentes_Perez_Junior.pdf

Nº de Classificação: 18319
CONCEIÇÃO, Ivone Renor da Silva. A consulta de enfermagem na adesão ao tratamento de
doenças crônicas não transmissíveis em pessoas idosas. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem descritiva e comparativa, que objetivou
verificar a influência da consulta de enfermagem gerontológica no nível de adesão terapêutica dos
clientes com doenças crônicas não-transmissíveis, acompanhados num ambulatório especializado. Como
objetivo específico, buscou-se comparar o nível de adesão terapêutica, perfil sociodemografico e clínico
entre ogrupo de clientes acompanhados na consulta de enfermagem e o grupo dos não acompanhados.
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Este foi motivado pela práxis da autora em consultas gerontológica,onde foram percebidos obstáculos
enfrentados por muitos clientes com adesão inadequada ao tratamento, acarretando dificuldades no
controle de suas doenças, fato este ratificado pela literatura. Os resultados evidenciaram similaridade
entre os perfis sociodemográficos, com prevalência de sexo feminino, baixa escolaridade e renda. O perfil
clínico revelou, em ambos os grupos, alto índice de hipertensão, diabetes e depressão, destacando-se
esta última por ser desfavorável ao comprometimento com o autocuidado. Por fim, verificou-se que os
níveis de adesão terapêutica ficaram majoritariamente dentro da faixa estabelecida como adesão ampla,
sem diferença expressiva entre os grupos. É relevante citar que, entre os acompanhados pela consulta
de enfermagem, observou-se, um maior conhecimento sobre a doença em tratamento e suas
manifestações, maior acesso aos medicamentos e auto percepção de conhecimentos sobre efeitos
colaterais. Constatando-se que, este último achado, exerce grande influência na adesão ao tratamento
farmacológico. Este desfecho reflete a importância de uma assistência sistematizada, embasada em uma
teoria de enfermagem, que neste contexto, foi a teoria do autocuidado de Orem, utilizada previamente
nas consultas de enfermagem do ambulatório investigado. Os resultados corroboram o uso desta teoria,
especialmente numa perspectiva educativa da assistência ambulatorial. Diante disso, é mister buscar
novas abordagens de pesquisa, a fim continuar a investigação sobre as contribuições da enfermagem
para uma melhor adesão terapêutica dos clientes idosos. Finalmente, a autora espera cooperar para o
aprimoramento científico nesta matéria e para uma progressiva qualificação da assistência de
enfermagem na prevenção e controle de agravos à saúde.
Palavras-chave: Adesão ao tratamento, Consulta de Enfermagem, Enfermagem gerontológica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3982

Nº de Classificação: 18320
PRATA, Juliana Amaral. A influência do habitus da enfermeira nas representações das mulheres
acerca do parto: o surgimento de uma nova demanda social para o campo obstétrico. 2012 . p. 119.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Progianti, Jane Márcia
Resumo: O presente estudo tem como objeto as representações mentais de mulheres produzidas pelas
enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. Os objetivos foram: Discutir as representações mentais
das mulheres assistidas pelas enfermeiras sobre o parto e a prática obstétrica; Discutir o habitus da
enfermeira obstétrica percebido pela mulher e Analisar as relações de poder simbólico entre os agentes
envolvidos no processo de parturição. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou a história oral
temática e o teste de associação de palavras como técnicas de coleta de dados. Para a análise do
material, utilizamos o método da análise de conteúdo de Bardin. A fim de dar sustentação teórica ao
estudo, adotamos os conceitos de: campo, capitais, habitus, poder simbólico, trocas linguísticas,
identidade e representações mentais, desenvolvidos por Pierre Bourdieu. Os resultados encontrados
foram agrupados em duas categorias: "As representações mentais das mulheres sobre o parto e a prática
obstétrica: as percepções construídas e desconstruídas com o processo de parturição" e "O habitus da
enfermeira obstétrica percebido pelas mulheres durante o processo de parturição: o poder simbólico
destas agentes na construção de uma nova demanda social para o campo obstétrico". A primeira
categoria apresentou as representações construídas pela socialização e as transformações das
representações mentais das mulheres consequente à interação com a enfermeira no campo obstétrico.
Neste sentido, as percepções das mulheres sobre o parto e a prática obstétrica confirmaram a forte
influência do modelo tecnocrático nos depoimentos. Além disso, a prática humanizada da enfermeira
contribuiu para a construção de uma nova visão de mundo nas mulheres pesquisadas que provocou um
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confronto entre suas representações mentais. A segunda categoria desvelou a identidade da enfermeira
obstétrica percebida pelas mulheres através dos atributos profissionais e dos sinais distintivos que
resultaram na associação de estereótipos à estas agentes. Ainda revelou que a manifestação do poder
simbólico da enfermeira obstétrica foi percebido de diversas formas: pelo efeito de mobilização na
mulher, em associação com as tecnologias de cuidado e através do fortalecimento da mulher para o
parto. Concluímos que no contato com a mulher, a enfermeira exerceu um poder simbólico por estar em
melhores posições no campo obstétrico. Tal fato, para as mulheres, resultou em transformações das suas
representações mentais em relação ao processo de parturição, o que contribuiu para a construção de
uma nova demanda para o campo obstétrico. Por outro lado, a enfermeira obstétrica, ao ser reconhecida
pelas usuárias estudadas, fortaleceu a posição de sua prática no campo.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Parto humanizado, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-11T131613Z2185/Publico/Juliana_Prata.pdf

Nº de Classificação: 18321
LIMA, Lícia Maria Accioly. O cuidar de enfermeiras na estratégia saúde da família diante da
vulnerabilidade feminina para HIV e o contexto familiar. 2012 . p.110. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Penna, Lucia Helena Garcia
Resumo: Este estudo tem como objeto de pesquisa as ações de cuidar da enfermeira na Estratégia de
Saúde da Família (ESF) diante da vulnerabilidade feminina para o Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) considerando o contexto familiar. Discutir a vulnerabilidade para o HIV, ainda constitui um desafio
social, principalmente considerando a mesma, a partir das relações de gênero existente em nossa
sociedade no que diz respeito ao papel social e sexual de homens e mulheres no interior de suas
famílias. Esta pesquisa tem como objetivos: descrever a percepção sobre o HIV no contexto familiar para
a enfermeira da ESF; compreender a percepção da enfermeira da ESF sobre a vulnerabilidade feminina
para o HIV no contexto familiar e analisar as ações de cuidar da enfermeira da ESF acerca da
vulnerabilidade feminina. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, a qual teve
como sujeitos da pesquisa onze enfermeiras que foram selecionadas e atuavam na ESF no ano 2012, na
Área Programática 2.2 do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada através de
entrevistas semi-estruturadas. A técnica de análise do conteúdo foi baseada em Bardin. Emergiram três
categorias: a) Percepções das enfermeiras em relação ao HIV e o contexto de familiar; b) Percepções
das enfermeiras em relação à vulnerabilidade feminina para o HIV; c) Ações de cuidar das enfermeiras
relacionadas à vulnerabilidade feminina para o HIV considerando o contexto familiar. Constatamos que o
HIV é para as enfermeiras, o determinante de uma doença grave, de difícil acompanhamento, que não
tem cura, de caráter complexo e também como um agravo que impõe limites em relação a sobrevida. As
enfermeiras pouco valorizam as questões de gênero e o contexto social sobre a condição de
vulnerabilidade das mulheres, responsabilizando-as por sua contaminação. A prevenção do HIV é
realizada em grande parte nas atividades de educação em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras da
ESF, entretanto ela não é abordada considerando especificamente cada contexto familiar e social da
mulher. Os valores pessoais ainda interferem nas ações das enfermeiras, e o HIV é apontado como um
agravo possuidor de estigmas tanto sociais quanto culturais. Considerando a ESF uma ação
governamental que tem por objetivo a autonomia do sujeito, as mudanças de paradigmas em relação à
saúde dos indivíduos, e importante aliada na minimização dos problemas de saúde pública como a
vulnerabilidade para o HIV é necessário que as enfermeiras estejam mais sensibilizadas e capacitadas
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(educação permanente), nas questões sociais (gênero) especificas da população feminina, para que suas
ações possam minimizar a vulnerabilidade ao HIV nessa população.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde da mulher, Vulnerabilidade de gênero.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2013-05-28T102633Z3246/Publico/DISSERTACAO_FINAL_LICIA_MARIA_ACCIOLY_LIMA.pdf

Nº de Classificação: 18322
SANTOS, Manassés Moura dos. Infusão contínua de insulina e controle glicêmico em pacientes
sépticos: implicações para a enfermagem em terapia intensiva. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Silva, Lolita Dopico da
Resumo: O objeto de estudo é o resultado do controle glicêmico proveniente da infusão contínua de
insulina (ICI) em pacientes sépticos da terapia intensiva. Os objetivos foram determinar a incidência de
hipoglicemia encontrada entre pacientes de duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que receberam ICI
e sua relação com os valores da faixa-alvo de cada protocolo e discutir as implicações para a prática de
enfermagem relacionadas à incidência de hipoglicemia. Trata-se de estudo transversal, bicêntrico,
retrospectivo, com técnica de coleta de dados por análise do prontuário e avaliação quantitativa dos
mesmos. Desenvolvida em duas UTIs, uma de um hospital de oncologia da rede federal e outra de um
hospital geral da rede estadual do estado do Rio de Janeiro. As medidas glicêmicas de pacientes
sépticos que utilizaram ICI no ano de 2010 nas duas UTIs foram transcritas para o instrumento de coleta
de dados, gerando 2213 medidas em 29 pacientes (11,88%) na UTI 1 e 923 medidas em 20 pacientes
(9,85%) na UTI 2. Os registros de hipoglicemia foram divididos em duas categorias: as medidas com
valores definidos pelo protocolo adotado e aquelas com valores inferiores a 50mg/dL, caracterizados
como hipoglicemia grave pelo Institute for Healthcare Improvement; nas duas categorias houve a
necessidade de intervenção com a administração de glicose hipertônica a 50%. Dezesseis pacientes da
UTI 1 apresentaram hipoglicemia, sendo quatro (25,00%) com medidas entre 50 e 60mg/dL e doze
(75,00%) com medidas inferiores a 50mg/dL; treze pacientes da UTI 2 apresentaram hipoglicemia, sendo
dez (76,92%) com medidas entre 50 e 80mg/dL e três (23,08%) com medidas inferiores a 50mg/dL. O
cálculo da incidência considerou o total dos episódios de hipoglicemia independente da categoria.
Comparando as duas UTIs, foi encontrada na UTI 1 uma incidência global de hipoglicemia quase cinco
vezes maior (22,60:4,54). Na UTI 1, dos 50 episódios de hipoglicemia, 20 registros foram menores que
50mg/dL; na UTI 2, dos 42 episódios de hipoglicemia, 03 registros foram menores que 50mg/dL. A
hipoglicemia grave na UTI 1 é 1,5 vezes menor que a hipoglicemia pelo protocolo; na UTI 2, a
hipoglicemia grave é treze vezes menor que a hipoglicemia pelo protocolo. Na UTI 1, das 2213 medidas
realizadas, 375 medidas glicêmicas ficaram abaixo da faixa alvo. Destas medidas, 50 se caracterizaram
como hipoglicemia (375:50) A cada sete ou oito medidas abaixo da faixa-alvo, uma era de hipoglicemia.
Na UTI 2, das 923 mensurações, 223 medidas ficaram abaixo do alvo. Destas, 42 medidas foram de
hipoglicemia (223:42). Portanto, para cada cinco medidas abaixo da faixa, uma era de hipoglicemia.
Considerando-se que a ICI em pacientes sépticos pode contribuir para melhores resultados, a equipe de
enfermagem deve estar apta a realizar um controle glicêmico eficaz e com menor risco de hipoglicemia.
Subsidiar a equipe com conhecimentos acerca dos fatores predisponentes à hipoglicemia, além de
incrementar o nível da assistência de enfermagem prestada, possibilita que haja redução real na
incidência deste evento adverso grave.
Palavras-chave: Cuidados intensivos, Enfermagem, Insulina.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18323
LUCA, Manoela Dias de. Necessidades de autocuidado à qualidade de vida de clientes com câncer
de cabeça e pescoço: contribuição da enfermagem. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Berardinelli, Lina Márcia Miguéis
Resumo: Aborda-se a consulta de enfermagem como estratégia de pesquisa, visando identificar
necessidades de autocuidado (AC) em clientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento paliativo
ambulatorial. Tem-se como objetivos: identificar o perfil sociodemográfico e nosológico dos clientes com
câncer de cabeça e pescoço atendidos no ambulatório para cuidados paliativos; identificar a qualidade de
vida (QV) dessas pessoas através da consulta de enfermagem; avaliar as mudanças no sistema de
autocuidado, considerando a intervenção de enfermagem. O estudo fundamenta-se nos conceitos,
protocolos e instrumentos específicos da temática escolhida, e na Teoria do Déficit de Autocuidado de
Orem. Escolheu-se o método quantitativo, descritivo, com delineamento pré-experimental tempo-série
anterior e posterior em grupo único, que recebeu orientações para o autocuidado na consulta de
enfermagem (CE). Foram sujeitos do estudo 77 clientes cadastrados no ambulatório especializado em
tratamento paliativo, do INCA do Rio de Janeiro, no período de março a agosto de 2011. Variáveis
sociodemográficas e nosológicas compõem o instrumento de produção de dados; enquanto as etapas da
sistematização da assistência de enfermagem compõem o formulário para a implementação da CE. Para
avaliar a QV aplicou-se o formulário QLQ30-H&N45, sendo os dados produzidos tratados mediante a
estatística descritiva. Constatou-se, que a maioria dos 77 (100%) sujeitos do estudo é do sexo masculino
e situam-se na faixa etária de 50 a 60 anos. Predominam os residentes na Baixada Fluminense, com
ensino fundamental e aposentados. Têm união estável, cuidador informal e referem pouca realização de
lazer. A maioria possuía hábito de tabagismo e alcoolismo. Quanto ao perfil nosológico, a maioria possui
lesão tumoral inodora, sendo a cavidade oral o sítio mais acometido por câncer, e a metástase local a
mais frequente. Quanto à capacidade para AC, a maioria se alimenta, se veste e se locomove sem
auxilio. Ressalte-se que, na avaliação da QV, os escores predominantes apontam indicativos de controle
de sintomas e funcionalidade. Foram formulados 33 diagnósticos de enfermagem, destacando-se nos
domínios: físico, a deglutição prejudicada; no psicológico, a baixa autoestima crônica; no social, a
interação social prejudicada; no cognitivo, conhecimento deficiente da doença. Concluiu-se que os
objetivos da pesquisa foram alcançados, identificando-se que os clientes com câncer de cabeça e
pescoço, em tratamento paliativo, possuem diferentes necessidades de autocuidado, sendo o enfermeiro
o profissional responsável pela sua educação em saúde e consequente identificação de demandas para
outros profissionais da equipe multiprofissional.
Palavras-chave: Autocuidado, Cuidados paliativos, Enfermagem, Oncologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18324
PINHEIRO, Michely Alexandrino de Souza. Impacto econômico do absenteísmo de enfermagem por
doença em um hospital universitário do Rio de Janeiro-RJ. 2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem em Saúde Públi) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Mauro, Maria Yvone Chaves
Resumo: Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva de fonte secundária,que adota uma
abordagem quantitativa descritiva-exploratória. A partir da constatação de altos índices de absenteísmo
nas unidades hospitalares, despertou-se o interesse em estudar os custos diretos das doenças
ocupacionais que levam aos afastamentos e seu impacto econômico para o orçamento de recursos
humanos de um hospital universitário do Rio de Janeiro. Neste contexto, definiu-se como objeto de
estudo, o impacto econômico do absenteísmo por doença na equipe de enfermagem e, como objetivos:
identificar as causas prevalentes de afastamentos no hospital universitário, de acordo com Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID-10); estimar os custos diretos
mínimos das doenças que afastaram o trabalhador de enfermagem; estimar o custo real aproximado do
absenteísmo relacionado a 1 (um) dia de trabalho prestado pelos trabalhadores de enfermagem, com
projeção de 1 (um) mês e 1(um) ano numa visão operacional do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi
utilizada uma amostra estratificada de prontuários dos profissionais de saúde da equipe de enfermagem
(enfermeiros e técnicos de enfermagem), a partir do seguinte critério de inclusão: profissionais de
enfermagem concursados com afastamento no ano de 2010 e com diagnóstico médico determinante do
afastamento, definido claramente. Para a coleta das informações foi feita a apreciação dos documentos
arquivados no Serviço de Saúde do Trabalhador do hospital estudado e contou com a apreciação de
especialistas médicos relativos aos grupos de diagnósticos estudados, orientados por roteiros criados
pela pesquisadora. Os dados foram analisados e armazenados no programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versão 15 e no editor Microsoft excel 2003. Dentre os resultados obtidos tiveram
destaque para as seguintes causas de afastamento, respectivamente, às doenças do sistema
osteomuscular, os fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde, os
transtornos mentais e comportamentais, as lesões, envenenamento e outras consequencias de causas
externas e, as doenças do sistema circulatório, que representam um custo estimado aproximado de R$
2,6 milhões. Pôde-se constatar que o impacto econômico do absenteísmo decorrentes dos agravos à
saúde para o orçamento de recursos humanos do hospital universitário foi de aproximadamente 2,7%. O
custo real aproximado do absenteísmo de enfermagem por dia, foi avaliado em R$ 92,50, tendo projeção
mensal de R$ 2.775,00 e anual de R$ 33.300,00. Recomenda-se avaliar o absenteísmo dos profissionais
regularmente para identificar as causas reais do absenteísmo por doença, a fim de definir metas para os
programas de intervenção à saúde dos trabalhadores e promover uma Gestão participativa que favoreça
uma análise do processo de trabalho no que concerne o atendimento das necessidades de saúde e
operacionais da força de trabalho, determinantes do absenteísmo.
Palavras-chave: Absenteísmo, Economia, Enfermagem, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18325
TEIXEIRA, Patricia da Costa. O sentido de ser idoso diante da hospitalização sob o olhar de
Paterson e Zderad: contribuições para a enfermagem. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
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Resumo: Trata-se de uma de pesquisa de caráter qualitativo, descritivo e exploratório, com abordagem
fenomenológica, proposta por Paterson e Zderad. Esta pesquisa tem como objetivo geral: compreender a
dimensão existencial do idoso em situação de hospitalização. E como objetivos específicos: descrever a
percepção do idoso acerca do ambiente que o cerca. Entender a partir da ótica do idoso, quais são as
melhores ferramentas para o estabelecimento de inter-relações com a equipe de enfermagem. E analisar
o processo de cuidar a partir da perspectiva de Paterson e Zderad. Os sujeitos da pesquisa foram quinze
idosos hospitalizados nos setores de clínica médica e cirúrgica e a unidade intermediária. O cenário foi
um hospital público do interior do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados aconteceu durante o ano
de 2011, em um município que integra a Região dos Lagos. A técnica utilizada para a coleta de dados foi
a entrevista não dirigida. Emergiram deste estudo oito categorias: ambiente hospitalar; enfermagem;
acompanhantes; o que incomoda; agradecimentos; aprendizado e troca; religiosidade/espiritualidade;
conselhos dos idosos para a equipe de enfermagem e imagem corporal. Espera-se que o presente
estudo seja uma ferramenta para a melhoria da assistência de enfermagem aos idosos que vivenciam o
processo de internação hospitalar, já que esta população possui características, especificidades e
necessidades próprias, sendo seres singulares, com potencial de vir-a-ser, e necessitando do outro para
a sua auto-realização.
Palavras-chave: Enfermagem, Fenomenologia, Idosos hospitalizados.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-04-17T111244Z2208/Publico/DISSERTACAO_FINAL_CONSOLIDADA_PATRICIA_COSTA_TEIXEIRA.pdf

Nº de Classificação: 18326
LEMOS, Patricia Ferraccioli Siqueira. As práticas desenvolvidas no cuidado realizado por
enfermeiros: um estudo de caso na rede básica de saúde no município do Rio de Janeiro. 2012 . p.
123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Acioli, Sonia
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral, compreender as práticas desenvolvidas no cuidado
realizado por enfermeiros nos Programas Nacionais de Saúde em uma unidade da rede básica de saúde
no município do Rio de Janeiro. Este estudo corresponde ao desdobramento do projeto Práticas de
cuidado no SUS: o papel do enfermeiro na Atenção Básica, apoiado por bolsa de produtividade em
pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/ Prociência). A presente dissertação tratase de um estudo de caso realizado no âmbito da Atenção Básica, e, possui como cenário o Centro
Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão. Os sujeitos da pesquisa corresponderam a oito
enfermeiros, sendo sete entrevistas e um depoimento. Os instrumentos de coleta de dados utilizados,
durante o período de julho a setembro de 2011, foram: observação sistemática, entrevista semiestruturada, depoimento, formulário e pesquisa em fontes documentais. Para a avaliação dos resultados
utilizou-se a técnica de análise temática, proposta por Minayo. No plano metodológico a análise foi
qualitativa, no entanto, no tratamento dos dados, a análise aplicada se apropriou de elementos da
abordagem quantitativa, com o objetivo de encontrar os núcleos de sentido contextualizados nas
entrevistas. A partir dos resultados alcançados foi possível elaborar três categorias. A primeira categoria
focou uma abordagem temática sobre as práticas desenvolvidas no cuidado realizado por enfermeiros
nos Programas Nacionais. A segunda categoria buscou descrever a visão do enfermeiro sobre o
desenvolvimento de suas práticas e do cuidado realizado, no qual, foram discutidas duas temáticas
centrais: noções acerca das atividades realizadas pelos enfermeiros e noções dos enfermeiros acerca
dos princípios e diretrizes para atenção à saúde. A terceira categoria direcionou-se para os fatores que
interferem nas práticas e no cuidado realizado pelos enfermeiros. A prática e o cuidado realizados pelos

763

enfermeiros foram analisados e discutidos, a partir dos relatos dos profissionais sobre suas vivências.
Sendo assim, não coube a expressão de uma única forma de prática ou de uma única dimensão do
cuidado, visto que essas práticas parecem estar entrelaçadas a diversos aspectos subjetivos,
epistemológicos, culturais e sócio-econômicos. As práticas realizadas, independente do Programa
Nacional de atuação dos enfermeiros, estão voltadas principalmente para a consulta de enfermagem, a
prática educativa, a organização do fluxo de entrada, o sistema de referência e a visita domiciliar. Pôdese inferir que diversos são os fatores que influenciam, de forma positiva ou negativa, o desenvolvimento
das atividades diárias. Por fim, cabe ressaltar a necessidade de novos estudos sobre a temática a fim de
estimular a construção de saberes teórico-práticos e a formulação de uma visão crítica sobre o cuidado
profissional realizado pelo enfermeiro no âmbito da Atenção Básica.
Palavras-chave: Atenção primária em saúde, Enfermagem, Saúde pública.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-08-14T143643Z2450/Publico/DISSERTACAO_FINAL_PATRICIA_FERRACCIOLI_SIQUEIRA_LEMOS.pdf

Nº de Classificação: 18327
SANT'ANNA, Priscilla Pinheiro Massari. Prevenção da úlcera de pressão: resultados da ação educativa
junto à equipe de enfermagem. 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Caldas, Célia Pereira
Resumo: Os pacientes hospitalizados, acamados ou restritos ao leito, apresentam uma gama de fatores
de risco para o desenvolvimento das úlceras por pressão, diante disso, necessitam de uma assistência
de enfermagem qualificada e eficaz na prevenção dessas lesões, a fim de evitar o desenvolvimento das
mesmas. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo investigar a influência da ação educativa junto à
equipe de enfermagem das enfermarias de Clínica Médica na prevenção das úlceras por pressão. Tratouse de um estudo quantitativo com delineamento descritivo com dispositivo de intervenção do tipo antes e
depois, tendo como cenário as enfermarias de Clínica Médica de um hospital universitário na cidade do
Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os enfermeiros (n=15) e técnicos de enfermagem (n=18) da Clínica
Médica e a unidade de medida do estudo foi o número de vezes que as ações de enfermagem, referentes
à prevenção das úlceras por pressão e desempenhadas pelos sujeitos, foram observadas pela
pesquisadora. Obtivemos 396 observações antes da ação educativa e 204 depois da ação educativa. A
pesquisa apresentou três etapas: observação sistematizada antes da ação educativa, realização da ação
educativa e observação sistematizada depois da ação educativa. Os resultados foram obtidos através da
análise dos Check list antes e depois da ação educativa e constatamos, por meio de valores percentuais,
melhoras significativas. A categoria sempre, considerada o valor ideal para todas as variáveis,
apresentou aumento de 20 pontos percentuais entre as observações; a categoria frequentemente
apresentou aumento de 07 pontos e a categoria raramente apresentou decréscimo de 27 pontos. Isso
demonstra que a ação educativa atingiu o objetivo de sensibilizar a equipe de enfermagem quanto a
prevenir as úlceras por pressão de forma qualificada. Concluímos que as úlceras por pressão continuam
sendo um grande problema de saúde pública, merecendo atenção especial por parte da equipe de
enfermagem. Acreditamos que a ação educativa é capaz de sensibilizar a equipe de enfermagem e
motivar a transformação das ações e condutas, porém, ela é pontual e é apenas uma parte do processo
educacional. Para alcançarmos a mudança comportamental e proporcionar uma assistência qualificada e
eficiente aos pacientes em risco de desenvolver as úlceras por pressão, sugerimos o desenvolvimento de
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uma prática educativa contínua e permanente, capaz de manter a equipe de enfermagem em constante
aperfeiçoamento.
Palavras-chave: Capacitação, Educação continuada em enfermagem, Úlcera por pressão.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-05-03T134602Z2240/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Priscilla_Pinheiro_Massari_SantAnna.pdf

Nº de Classificação: 18328
SHOJI, Shino. Fatores de riscos ocupacionais e agravos à saúde dos trabalhadores de
enfermagem de uma unidade ambulatorial especializada. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Saúde Pública) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira
Resumo: O objeto deste estudo trata do impacto do ambiente de trabalho no processo de saúde-doença
dos trabalhadores de enfermagem de uma unidade ambulatorial especializada da cidade do Rio de
Janeiro. Os objetivos foram: identificar os riscos ocupacionais no ambiente laboral dos trabalhadores de
enfermagem da unidade em estudo; descrever a percepção do trabalhador de enfermagem sobre os
impactos dos riscos ocupacionais em sua saúde; analisar o ambiente laboral destes trabalhadores com
vistas à identificação de fatores de riscos que interferem negativamente na saúde; propor medidas de
prevenção para minimização de impactos negativos na saúde dos mesmos, com destaque para a
elaboração do Mapa de Riscos. Como suporte teórico, foram abordados conceitos e pressupostos
relacionados às doenças do trabalho e sua relação com riscos ocupacionais, contextualizando-os com a
configuração do mundo do trabalho em saúde, sua organização e processo laboral, assim como as
vivências de prazer e sofrimento que podem alterar a saúde dos trabalhadores. Pesquisa exploratória e
descritiva, de natureza qualitativa. Os sujeitos foram 40 trabalhadores de enfermagem, incluindo
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os instrumentos de coleta foram a entrevista
semiestruturada e a observação não participante, aplicados entre março/abril e junho/setembro de 2011,
respectivamente. E cruzando as informações coletadas a partir dos dois instrumentos, buscou-se captar
dados que possibilitasse a elaboração do Mapa de Risco dos setores com mais problemas em termos de
deixar vulnerável a saúde dos trabalhadores, sendo elaborado Mapa de Risco da UCAMB e da CME.
Enfatiza-se que houve assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que a
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Hospital Universitário Pedro Ernesto sob número de
protocolo 2528. O método de análise escolhido foi do tipo: análise temática de conteúdo, o qual
possibilitou o surgimento de três categorias: riscos ocupacionais visíveis e invisíveis para o trabalhador
de enfermagem; o processo de adoecimento do trabalhador no e pelo trabalho; melhorias das condições
de trabalho: contribuições para proteção da saúde dos trabalhadores. Os resultados evidenciaram que o
risco mais freqüentemente revelado foi de acidente, principalmente por materiais perfurocortantes,
seguidos de exposição aos riscos biológicos. Porém, houve sujeitos que não perceberam a presença dos
riscos ou reduziam a gravidade dos mesmos para o processo saúde-doença. As repercussões dos riscos
ocupacionais no corpo dos trabalhadores foram identificadas como: estresse, varizes e distúrbios
osteomusculares. Algumas sugestões elaboradas pelos sujeitos para a melhoria das condições de
trabalho foram: realização de reformas estruturais, modernização dos equipamentos, incremento
quantitativo dos recursos humanos, melhoria na organização do trabalho, implementação de um Núcleo
da Saúde do Trabalhador. Considera-se que os objetivos deste estudo foram atingidos, no entanto, existe
a clareza de que há muito a ser pesquisado sobre riscos ocupacionais e suas repercussões nos
trabalhadores, assim como as intervenções necessárias para a prevenção e promoção da saúde do
trabalhador. Sugerem-se novas pesquisas, como também repensar nas estratégias de ensino de
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formação dos trabalhadores de enfermagem, e também se faz relevante a participação da categoria em
movimentos sociais para a construção de políticas públicas nesta área.
Palavras-chave: Enfermagem do trabalho, Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18329
FERNANDES, Simone Batista de Abreu. Diagnóstico de um grupo de familiares em risco para o
câncer de mama: contribuição para a assistência de enfermagem. 2012 . p. 92. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Devido a sua alta incidência, mortalidade e custos elevados, o câncer de mama feminino é
considerado um problema de saúde pública no Brasil. Sua etiologia envolve uma interação de diversos
fatores denominados de risco os quais podem ser ambientais e genéticos. A história familiar positiva para
câncer de mama é um importante fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Conhecer esses
fatores e as medidas de proteção permite que mulheres com risco elevado possam criar estratégias
pessoais que venham minimizar os danos causados pela doença. Diante do exposto, o presente estudo
tem como objetivos avaliar o nível de conhecimento de mulheres acerca do risco de desenvolverem
câncer de mama em decorrência do vínculo familiar com a população portadora desta neoplasia
matriculada no Hospital do Câncer III, unidade do Instituto Nacional de Câncer (INCA) especializada no
tratamento e controle do câncer de mama, localizada no município do Rio de Janeiro, Brasil; descrever as
características sociodemográficas das mulheres familiares de pacientes portadoras de câncer de mama e
descrever a história reprodutiva e hormonal, bem como seus hábitos de cuidado com a saúde.
Metodologia: trata-se de um estudo exploratório sob a perspectiva quantitativa, transversal e descritiva
com 52 mulheres que acompanhavam suas familiares internadas em unidade clínica e cirúrgica do
Hospital do Câncer III. A coleta de dados ocorreu no período entre julho e agosto de 2011. A técnica de
amostragem adotada foi a não probabilística, intencional Para o cálculo amostral aplicou-se a fórmula de
população infinita. Foram selecionadas as seguintes variáveis para compor o estudo: aspectos
sociodemográficos, aspectos da vida reprodutiva e hormonal, aspectos de cuidados com a saúde e
aspectos de esclarecimento relacionados à patologia/doença. Realizou-se entrevista estruturada com
utilização de um formulário composto por 63 questões. A descrição das variáveis foi feita através de
frequência simples e porcentagem. Resultados: 61,5% eram filhas, 34,6% eram irmãs e 3,8% eram mães,
40,4% moram no município do Rio de Janeiro, 86,4% encontram-se na faixa etária entre 29 e acima de
51 anos de idade, 32% são pardas, 46,1% apresentavam 2º grau completo, 46,2% são do lar, 15,4%
tiveram menarca precoce, 7,7 % tiveram na menopausa tardia, 7,7% fizeram Terapia de Reposição
Hormonal, 38,5% nunca engravidaram, 3,8% engravidaram após 30 anos, 3,8% não amamentaram,
42,4% usam anticoncepcional hormonal por mais de 5 anos e 40,4% nunca fizeram descanso ou faz por
tempo inferior a 6 meses, 7,7% e 7,6% nunca fizeram e apresenta mais de 24 meses que fizeram exame
ginecológico. Quanto ao grau de esclarecimento 34% concordaram com as afirmativas sobre fatores de
risco, 65% concordaram com medidas preventivas e os profissionais de saúde foram os que mais
transmitiram informação sobre o câncer de mama. Conclusão: ser familiar de primeiro grau associado à
falta de esclarecimento sobre a doença torna essas mulheres mais vulneráveis em relação à população
geral feminina. Torna-se oportuno para a enfermagem estratégias educativas que visem à promoção da
saúde e que contribuam para a modificação do panorama da doença, em razão da detecção mais
precoce.
Palavras-chave: Câncer de mama, Fatores de risco, História familiar.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18330
NUNES, Sonia. Crioterapia: tecnologia não-invasiva de cuidado da enfermeira obstétrica para alívio da
dor em parturientes. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Pesquisa piloto de intervenção com dados prospectivos, grupo único de intervenção, cujo
desfecho é a medida da dor de mulheres em trabalho de parto. Apresenta como objetivo discutir os
efeitos da crioterapia no alívio da dor das parturientes. Como referencial teórico este trabalho apresentou
o descrito por Soares e Low, onde se encontra que os mecanismos de ação do gelo para alívio da dor
propiciam o decréscimo da transmissão das fibras de dor, a diminuição da excitabilidade nas terminações
livres, a redução no metabolismo tecidual aumentando o limiar das fibras de dor e a liberação de
endorfinas. Baseou-se ainda nos princípios da desmedicalização e do emprego de tecnologias nãoinvasivas de cuidado de enfermagem obstétrica conforme descritos por Vargens e Progianti. A pesquisa
foi realizada no Centro Obstétrico do Hospital Municipal Maternidade Carmela Dutra, no Rio de Janeiro
de abril a agosto de 2011. O gelo foi aplicado, utilizando-se para tal uma bolsa-cinta ajustável à região
tóraco-lombar de 36 gestantes. A bolsa/cinta é descartável, de tecido TNT, com abertura na parte
superior para introdução de gelo picado envolto em plástico. As aplicações se deram aos cinco
centímetros de dilatação do colo uterino; e/ou aos sete centímetros de dilatação do colo uterino; e/ou aos
nove centímetros de dilatação uterina, totalizando ao final das três aplicações um tempo de 60 minutos,
que corresponde ao somatório de 20 minutos para cada uma. O gelo foi produzido em fôrma exclusiva
para o projeto, em freezer da unidade. Os dados referentes à avaliação da dor foram coletados através
de entrevista estruturada guiada por formulário previamente elaborado. Os resultados evidenciaram que a
crioterapia produziu extinção ou alívio da dor quando aplicada na região tóraco-lombar das parturientes
aos cinco, sete ou nove centímetros de dilatação do colo uterino, dando-lhes maiores condições de
vivenciar o seu trabalho de parto; produziu um relaxamento geral e local (na região lombar) das
parturientes; não interferiu na dinâmica uterina e, não causou dano ao binômio mãe-filho. Concluiu-se
que a crioterapia, na forma como descrita no presente estudo, pode ser considerada uma tecnologia nãoinvasiva de cuidado de enfermagem obstétrica para alivio da dor no trabalho de parto.
Palavras-chave: Alívio da dor, Crioterapia, Enfermagem obstétrica, Humanizacao.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-05-11T124316Z2272/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Sonia_Nunes.pdf

Nº de Classificação: 18331
SILVA, Suelen da Silva Lourenço Felippe. Estudo da incapacidade definitiva para o serviço na
Marinha do Brasil: contribuição da enfermagem. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde Pública) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Educação e Formação Profissional em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Norma Valéria Dantas de Oliveira

767

Resumo: Trata-se de um estudo que teve como objeto as incapacidades definitivas para o serviço na
Marinha do Brasil com o seguinte problema de pesquisa: quais as causas das incapacidades definitivas
para o serviço na Marinha do Brasil, no 1° Distrito, nos períodos de cinco e dez anos de vigência do
Programa de Atenção às Doenças Profissionais (PADP)? Considerando o interesse na temática e a
especificidade do objeto de estudo selecionou-se como objetivo geral: discutir as incapacidades
definitivas para o serviço na Marinha do Brasil, no período de cinco e dez anos após a implantação do
PADP no 1° Distrito. E, como objetivos específicos: analisar o perfil dos militares considerados
incapacitados para o serviço, na área do 1° Distrito da Marinha do Brasil, no ano de 2005 e no ano de
2010; identificar as incapacidades definitivas para o serviço na Marinha do Brasil no ano de 2005 e 2010
ocorridas no 1° Distrito e; propor adequações ao PADP baseadas no resultado deste estudo. Baseou-se
no modelo de pesquisa não experimental, retrospectivo e documental. Foi utilizada como técnica de
trabalho a abordagem quantitativa e descritiva, através de um estudo documental dos registros de
incapacidades definitivas para o serviço ocorridas no 1° Distrito da Marinha do Brasil no ano de 2005 e no
ano de 2010, respectivamente 05 e 10 anos após a implantação do PADP. O local do estudo foi o Centro
de Perícias Médicas da Marinha (CPMM), estrutura organizacional central do Subsistema Médico Pericial,
situado no Complexo do Hospital Central da Marinha. Os dados foram coletados durante os meses de
julho e agosto do ano de 2011, no Sistema Informatizado Naval de Inspeções de Saúde (SINAIS), não
sendo realizado qualquer contato com os militares considerados incapacitados para o serviço, que
fizeram parte deste estudo. Utilizou-se um formulário fechado para o registro dos dados que
posteriormente foram digitalizados e computados por meio de análise percentual, utilizando-se o
programa Microsoft Excel 2007. Posteriormente, foram demonstrados em tabelas e gráficos, sendo
discutidos à luz do referencial teórico da Saúde do Trabalhador e sustentado por bases conceituais. Para
melhor apresentação dos dados, estes foram organizados a partir dos seguintes temas: perfil dos
militares considerados incapacitados para o serviço na Marinha do Brasil, as principais incapacidades e
suas correlações com o trabalho e, propostas ao Programa de Atenção às Doenças Profissionais da
Marinha. O estudo viabilizou sugestões de melhorias na aplicação do PADP, visando à redução do
número de casos de incapacidades para o serviço na Marinha do Brasil.
Palavras-chave: Marinha do Brasil, Saúde do trabalhador, Saúde ocupacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/20/TDE-2012-08-14T134718Z2449/Publico/DISSERTACAO_FINAL_Suelen_da_Silva_Lourenco_Felippe_Silva.pdf

Nº de Classificação: 18384
SCHAEFER, Rafaela. A construção da competência ética na atenção primária: o caso da
enfermagem. 2012 . p. 138. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Vulnerabilidades em Saúde e Bioética
Orientador: Junges, José Roque
Resumo: A Reforma Sanitária Brasileira promoveu a reorganização da assistência à saúde, direcionando
a organização para a descentralização dos serviços e colocando a atenção primária como porta de
entrada e modelo de reorientação do sistema de saúde brasileiro. Esse movimento influenciou
profundamente os processos de trabalho dos profissionais da saúde, suscitando novas demandas e
desafios de ordem ética. O enfermeiro vivenciou a ressignificação de seu trabalho e precisou desenvolver
competências para lidar com contextos cada vez mais complexos, abordando a saúde também com base
em seus determinantes sociais e subjetivos. Nesse sentido, a competência ética pode ajudar o
profissional a refletir e desenvolver habilidades para lidar com os desafios da atenção à saúde e contribuir
para a melhoria da qualidade do cuidado. Reconhecer o processo de construção da competência ética
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dos enfermeiros na atenção primária e quais são as possíveis fontes que contribuem para esse processo,
de acordo com a percepção e a experiência dos enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
baseada na fenomenologia de cunho interpretativo. A coleta de dados iniciou com um questionário
estruturado sobre as competências da enfermagem seguida de uma entrevista qualitativa que abordou a
percepção e experiência dos enfermeiros sobre os desafios éticos e a necessária competência para
responder a eles. A análise do questionário foi feita através de cálculos estatísticos simples e a análise da
entrevista seguiu os passos da hermenêutica. Os instrumentos foram aplicados a 10 enfermeiros de um
serviço de saúde comunitária, em Porto Alegre, RS, Brasil. Resultados: O processo de construção da
competência ética aparece pautado em três eixos principais: os valores, a educação e a experiência. Os
dois primeiros eixos são condições para o terceiro que se destaca, pois permite a construção coletiva da
competência ética, capaz de agregar as características individuais de cada profissional, na busca pelo
bem comum, que se insere na lógica de organização da atenção primária através do trabalho em equipe
e da gestão compartilhada. Os encontros multiprofissionais podem promover a construção da
competência ética, principalmente se organizados como momentos de educação permanente, que
incorpora o aprender e o refletir criticamente sobre a prática profissional, para desenvolver competências
e melhorar o desempenho das atividades. Para uma prática de saúde integral, responsável e
compartilhada é necessários que os profissionais atuem como equipe na busca dos mesmos objetivos
construindo a competência ética de modo coletivo, para um melhor cuidado dos usuários. Para isso, os
espaços de educação aparecem como importante meio para promover a construção da competência
ética, entretanto, estudos empíricos são necessários para mensurar sua efetividade.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Competência profissional, Ética.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18383
NORA, Carlise Rigon Dalla. Política de humanização na atenção básica: uma metassíntese. 2012 . p.
200. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Vulnerabilidades em Saúde e Bioética
Orientador: Junges, José Roque
Resumo: Este estudo aborda o tema da humanização na saúde, o qual integra a agenda da política de
saúde no Brasil desde 2003. A Política Nacional de Humanização – PNH coincide com os próprios
princípios do Sistema Único de Saúde -SUS, destacando a necessidade de garantir atenção integral à
população e estratégias de ampliação da condição de direito e de cidadania das pessoas. Essa política
tem como base os princípios da transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e a gestão e o
protagonismo, co-responsabilização e autonomia dos sujeitos e coletivos envolvidos no processo de
produção de saúde. Este estudo teve como objetivo discutir as práticas de humanização na atenção
básica na rede pública do SUS a partir dos três princípios da Política Nacional de Humanização. Para
atingir tal objetivo realizamos uma revisão sistemática da literatura seguida de metassíntese utilizando as
seguintes bases de dados: BDENF- Base de dados de enfermagem, BDTD- Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e dissertações, BVS- Àrea temática Humanização, BVS-Psi-Brasil- Biblioteca Virtual em Saúde
Psicologia- Brasil, CATHEDRA- Biblioteca Digital de Tese e dissertações da UNESP, CINAHLCumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, DEDALUS- Global- Sistema Integrado de
Biblioteca da Universidade de São Paulo, LILACS-Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde, LUME- Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MEDLINE-Literatura
Internacional em Ciências da Saúde, PAHO- Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde,
PubMed- U. S. National Library of Medicine, SBU- Sistema de bibliotecas da UNICAMP, SciELO-Scientific
Electronic Library Online e SiBI- Sistema de Biblioteca e dissertações da UFRJ. Foram incluídos artigos
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de pesquisa, relatos de experiências, dissertações, teses e capítulos de livros, escritos em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados a partir da criação da PNH, sendo, portanto, de 2003 a
2011. Cada estudo foi lido, e as principais características sistematizadas em um instrumento para
levantamento das informações. Foram incluídos 40 estudos das 4.127 publicações encontradas sobre o
tema. Como resultados da metassíntese foram identificadas três categorias centrais: a primeira refere-se
a organização e infra-estrutura dos serviços básicos de saúde, a segunda compreende o processo de
trabalho na atenção básica e a terceira categoria refere-se as tecnologias das relações. A metassíntese
pode ser considerada uma ferramenta essencial para conhecer às práticas de humanização realizadas na
atenção básica, apontando para a necessidade de usuários, trabalhadores e gestores investirem esforços
ainda maiores na implementação dessa política nas Estratégias de Saúde da Família e Unidades de
Saúde de um modo geral.
Palavras-chave: Atenção básica, Humanização da assistência, Saude coletiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18138
MAIA, Ana Margarete Cordeiro da Silva. Modelo de Atenção e Acesso ao Diagnóstico e Tratamento
da Tuberculose na Rede Básica de Saúde de um Município da Bahia, Brasil, 2011.. 2012 . p. 155.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Políticas, Organização de Sistema, Serviços e Programas de Saúde Estudos de
políticas sociais e de saúde, na busca de compreender a natureza do Estado e a lógica macro e micro
politica que fundamenta as ações públicas e privadas no campo da saúde coletiv
Orientador: Assis, Marluce Maria Araújo
Resumo: Estudo sobre o modelo de atenção a saúde e o acesso ao diagnóstico e tratamento da
Tuberculose (TB) na rede de Atenção Básica (AB) em um município da Bahia, Brasil, em 2011. Traçamos
como objetivos analisar o modelo de Atenção a Saúde no Programa de Controle da TB (PCT) de Feira de
Santana-BA, considerando o fluxo do atendimento, as práticas da equipe e a resolubilidade do problema
demandado pelo portador de TB; discutir as dimensões de análise do acesso dos usuários aos serviços
de Controle da TB neste município. O caminho metodológico: pesquisa de abordagem qualitativa, em
uma perspectiva crítica e reflexiva, que possibilitou trabalhar com o envolvimento e a participação dos
sujeitos por meio de diferentes olhares, saberes e práticas capazes de possibilitar a reflexão sobre a
realidade concreta de um determinado contexto social. Utilizamos como técnica de coleta de dados:
entrevista semi-estruturada e a observação sistemática. Os sujeitos do estudo foram 21 pessoas,
distribuídas entre dois grupos de representação: grupo I (trabalhadores em saúde – 02 médicos, 05
enfermeiros, uma técnica de enfermagem e 04 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); grupo II (usuários
– 09 cadastrados na Unidade de Referencia em Tuberculose). A análise dos dados foi orientada por três
etapas – ordenação, classificação e análise final – pela técnica de análise de conteúdo temática e pelo
fluxograma analisador. Diante dos dados produzidos emergiram dois artigos: Artigo 1 – Modelo de
Atenção no Programa de Controle da Tuberculose: médico-centrado e (des)articulado na rede básica de
saúde de um município da Bahia, Brasil; Artigo 2 – As dimensões do acesso ao Programa de Controle da
Tuberculose em um município da Bahia, Brasil. Os resultados revelam que o modelo de atenção a saúde
no PCT do município em estudo está pautado em três modelos a saber: nas práticas da equipe no PCT
onde o modelo de atenção tem sido desenvolvido dentro de uma lógica centrada na produção de
procedimentos e em núcleos profissionais de forma desarticulada, de maneira particular médico-centrado;
no fluxo do atendimento a maioria dos usuários tem buscado os hospitais públicos e privados, clínicas
particulares e Unidade de Referência (UR) seguidos da AB para a identificação do diagnóstico da TB,
entretanto, o tratamento só têm sido realizado pela Unidade de Referência; e na Resolubilidade, o acesso
a alguns procedimentos tem sido dificultado denotando a fragilidade da ABS em garantir a resolubilidade
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dos problemas demandados pelos usuários. Contudo, os trabalhadores e usuários mostram-se satisfeitos
com o atendimento realizado pela UR, onde está concentrado o atendimento. Já com relação às
dimensões do acesso ficou estabelecida cinco dimensões de análise: 1) Acesso geográfico ao PCT; 2)
Organização da atenção para possibilitar o acesso do usuário ao PCT; 3) Acesso orientado pelo
atendimento médico; 4) Acesso ao tratamento de TB; e 5) O preconceito obstaculizando o acesso ao
PCT. Assim, a forma de deslocamento é um fator que facilita ou dificulta o acesso aos serviços de saúde,
sendo predominante o deslocamento a pé. O estudo evidencia que os trabalhadores tiveram dificuldade
na realização de visita domiciliar, pela disponibilidade de transporte. Com relação à forma de organização
da atenção à TB os procedimentos estão centralizados na UR e no atendimento médico, entretanto, tanto
os usuários quanto os profissionais estão satisfeitos com a oferta adequada dos medicamentos, e
apontam benefícios, em particular na UR para o PCT. Conclui-se que, o preconceito que circula ao redor
da TB tem dificultado seu acesso, pois os doentes preferem ser acompanhados na UR para não serem
rotulados como tuberculoso o que é um fator dificultante para o diagnóstico e tratamento da doença.
Palavras-chave: Acesso aos Cuidados de Saúde, Atenção básica, Modelos de atenção à saúde,
Tuberculose.
Acesso
remoto
ao
texto
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2012528002016004P0

integral:

Nº de Classificação: 18246
QUEIROZ, Bruna Fernanda Barbosa. Cuidado de enfermagem e valores pessoais: uma abordagem
fenomenológica. 2012 . p. 148. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Estadual de Londrina. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Garanhani, Mara Lucia
Resumo: A busca de um significado mais profundo sobre o cuidado sempre existiu. Sabemos que a
atitude para com a vida, a forma de concebermos o mundo influencia diretamente em quem somos e,
consequentemente, no que fazemos, as concepções sobre o cuidar estão presentes no debate sobre a
qualidade da atenção à saúde, campo no qual a Enfermagem se articula para o desenvolvimento de sua
prática social, tendo o cuidado como seu objeto nuclear específico. Assim, este estudo como objetivo
compreender como se dá a formação e aplicação do conceito de cuidado para enfermeiros em início de
carreira profissional e a sua relação com valores pessoais. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa com
referencial da fenomenologia existencial de Martin Heidegger. Realizou-se 12 entrevistas semiestruturadas com enfermeiros recém-formados em atuação profissional de seis meses a três anos, todos
egressos do currículo integrado do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. O
período de coleta de dados ocorreu de maio a novembro de 2011. Os resultados foram organizados em
três categorias ônticas pertencentes ao movimento de tornar-se um enfermeiro cuidador. Os
agrupamentos apresentam os diferentes mundos habitados pelo ser enfermeiro em sua temporalidade:
Optando pelo Cuidado de Enfermagem, Vivenciando o Mundo da Formação em Enfermagem, Revelando
o início da Atuação Profissional como Enfermeiro. Na categoria Optando pelo cuidado de enfermagem
são discutidas as motivações de ingresso permeadas por atribuições internas e externas sobre a
profissão, as expectativas de enquanto futuro ser enfermeiro, atrelando-as a valores pessoais. A segunda
categoria, Vivenciando o Mundo da Formação em Enfermagem, revela o movimento de busca por
referencias através de professores e enfermeiros, as alterações do conceito de cuidado na formação que
ocorrem próximas ao findar da graduação. A terceira categoria, Revelando o início da Atuação
Profissional como Enfermeiro, trás o enfermeiro que necessita da prática para legitimar os conhecimentos
adquiridos na graduação, amplia o conceito de cuidado para uma visão mais integral e holística à medida
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que se identifica com os entes mundanos, idealiza e cristaliza um cuidado aprendido na graduação que
não é possível de ser aplicado na atual prática que o leva sentir angústia ao ver-se perdido em meio a
cotidianidade das demandas profissionais, passa a projetar-se um por vir onde a categoria profissional
seja unida na busca de um cuidado integral e humano. Considera-se que há que intensificar ações de
educação baseada na existência, onde o ser enfermeiro possa ser compreendido com um ser-aí em suas
individualidades, crenças que possa transcender seus valores no caminhar de descobrir sua própria
existência ao abrir-se para novas possibilidades de cuidado.
Palavras-chave: Enfermagem - Orientação profissional, Papel do profissional de enfermagem, Serviços
de enfermagem - Aspectos psicológicos.

Abstract: The search for a deeper meaning about the care has always existed. We know that the attitude
towards life, how to conceive the world has a direct influence on who we are and therefore what we do,
the ideas about care are present in the debate over the quality of health care, a field in which Nursing is
linked to the development of their social practice, taking care as their object-specific nuclear. This study
aimed to understand how the formation and implementation of the concept of care for nurses beginning
their careers and their relationship to personal values. Developed a qualitative research framework of
existential phenomenology of Martin Heidegger. We conducted 12 semi-structured interviews with nursing
graduates in professional practice for six months to three years, all graduates of the integrated curriculum
of nursing at the University of Londrina. The period of data collection occurred from May to November
2011. The results were organized into three categories ontic belonging to the movement to become a
nurse caregiver. The clusters show the different worlds inhabited by being a nurse in its temporality:
Opting for Nursing Care, Experiencing the World of Education in Nursing, revealing the onset of Practice
as a Professional Nurse. In the category Opting for nursing care are discussed motivations for entering
permeated by internal and external attributions about the profession, the expectations of the future while
being a nurse, and tying them to personal values. The second category, Experiencing the World of
Nursing Education, shows the movement of search referrals by teachers and nurses, changes the concept
of care in the formation that occur near the close of the graduation. The third category, revealing the onset
of Practice as a Professional Nurse, nurse behind the need to legitimize the practice knowledge acquired
during their studies, extends the concept of care for a more comprehensive and holistic as it identifies with
loved worldly a carefully devised and crystallizes learned in graduate students who can not be applied in
current practice that takes feel anguish at seeing himself lost amid the routine of professional demands,
now project coming up where a professional category is attached in search of a comprehensive care and
human. It is considered that increased education actions based on the existence, where being a nurse can
be understood as a being-there in their personalities, beliefs that can transcend their values in walking to
find his own existence to open up to new possibilities care.
Key words: Nurse's role, Nursing services, Psychological aspects.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000178580
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BORSATO, Fabiane Gorni. Avaliação da qualidade da assistência de enfermagem em um hospital
público de média complexidade. 2012 . p. 159. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Vannuchi, Marli Terezinha Oliveira
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral analisar o processo de avaliação da qualidade da
assistência de enfermagem implantado em um hospital público de média complexidade e, como
específicos, descrever as etapas percorridas no processo de implantação da referida avaliação, assim
como comparar os resultados das duas primeiras avaliações realizadas por meio de entrevista com o
paciente internado, observação do ambiente de internação do paciente e auditoria dos registros de
enfermagem. Foi realizado um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, no período de janeiro a
dezembro de 2011, com coleta de dados secundários disponibilizados pelo Serviço de Controle de
Qualidade em Enfermagem da instituição em estudo. Esse serviço realiza a avaliação da assistência de
enfermagem, utilizando três instrumentos adaptados, sendo eles o “Roteiro de Entrevista do Paciente
Internado”, o “Roteiro de Observação do Ambiente” e o “Roteiro de Auditoria dos Registros de
Enfermagem”. Os dados secundários foram coletados dos registros sobre o processo de implantação da
referida avaliação e de relatórios gerenciais das duas primeiras avaliações realizadas pela instituição, na
unidade de internação adulto da instituição em estudo. Os dados foram tabulados em planilha específica
no Microsoft Excel e, para a sua análise, empregou-se os índices utilizados pela instituição, sugeridos por
Carter (apud SAUPE; HORR, 1982) e Cianciarullo, Fugulin e Andreoni (1998). A implantação do processo
avaliativo teve início em janeiro de 2011 e aconteceu em cinco etapas, sendo elas a adaptação de
instrumentos, o teste de aplicabilidade, a sensibilização dos profissionais, a seleção e capacitação de
estagiários e o planejamento da avaliação. Os resultados das entrevistas apresentaram o aumento da
percepção positiva do paciente sobre os serviços de enfermagem com elevação da qualidade em relação
a higiene, mobilização, deambulação, iluminação, segurança e necessidades espirituais; e diminuição em
relação a liberdade de questionamento do paciente, nutrição e orientações de jejum. Houve queda na
taxa geral relativa à observação do ambiente com redução dos valores de prevenção de úlcera por
pressão, nutrição e hidratação, oxigênio e ventilação e eliminações, identificação de dispositivos, no
entanto houve o aumento na taxa de higiene e conforto, segurança física e utilização de equipamentos.
Melhorias identificadas na qualidade dos registros referiram-se a identificação do paciente, anotações e
controles de enfermagem e condições de alta, porém mantiveram-se aquém dos valores recomendados.
Houve queda no valor relativo à elaboração da prescrição de enfermagem determinado pela
inaplicabilidade de conhecimentos técnicos e científicos. Este estudo apresentou uma forma sistemática
de avaliação em enfermagem, adequada às necessidades de monitoramento da instituição, e os
resultados das duas primeiras avaliações realizadas mostraram que, mesmo com a evolução na
qualidade de alguns cuidados, o serviço de enfermagem da instituição necessita de estratégias para o
aperfeiçoamento científico e técnico e incorporação da cultura de segurança do paciente.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Enfermagem, Qualidade da assistência à saúde.

Abstract: This work aimed to analyze the process of nursing care quality evaluation deployed in a public
hospital of medium complexity and, its specific goals were to describe the steps taken during the deployed
process in the referred evaluation, as well as comparing the results of the two previous evaluations
through interviews with the inpatient, environmental monitoring of patient hospitalization and audit of
nursing records. It was conducted a retrospective, descriptive and quantitative study, in the period from
January to December in 2011, with collection of secondary data provided by the Office of Nursing Quality
Control of the institution under study. This service conducts the nursing care evaluation using three
adapted instruments, which are the “Interview Script Admitted Patient," the "Roadmap Observation
Network" and "Roadmap Audit of Nursing Records". The secondary data were collected from records
about the deployed process of the evaluation mentioned and the management reports of the first two
evaluations conducted by the institution, in the adult inpatient unit of study institution. Data were tabulated
in a specific Microsoft Excel spread sheet and, for their analysis, we used the indexes used by the
institution, suggested by Carter (apud SAUPE; HORR, 1982) and Cianciarullo, Fugulin and Andreoni
(1998). The evaluation deployed process had its beginning on January, 2011 and it happened in five
steps, which were the instruments adaptation, the applicability test, awareness among professionals, the
selection and training of interns and assessment planning. The interviews results exhibit the raise of the
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patient’s positive perception about the nursing services with the quality increase related to hygiene,
mobilization, ambulation, lighting, security and spiritual needs, and decrease in relation to freedom of
questioning patients, nutrition and fasting guidelines. There was decrease in the general taxes related to
environment observation with reduction values for prevention of pressure ulcers, nutrition and hydration,
oxygen and ventilation and eliminations, identification devices; however there was an increase in the rate
of hygiene and comfort, physical safety and use of equipments. Identified improvements in the quality of
the records referred to patient identification, notes and control of nursing and discharge conditions, but the
recommended values remained below. There was a fall in value relative to the preparation of nursing
prescription determined by the inapplicability of technical and scientific knowledge. This study presented a
systematic way of nursing assessment, appropriated to the monitoring needs of the institution, and the
results of the first two evaluations showed that, even with some improvement in the quality of care, the
nursing service of the institution requires strategies for improvement and incorporation of scientific and
technical culture of patient safety.
Key words: Nursing services, Evaluation, Nursing services.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000180950
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MORENO, Fernanda Novais. Validação e teste de confiabilidade de sistema de classificação de
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Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Orientador: Haddad, Maria do Carmo Fernandez Lourenço
Resumo: Estudo metodológico de abordagem quantitativa, realizado no período de 2010 a 2012, que
teve como objetivo geral validar o conteúdo e testar a confiabilidade de um instrumento de classificação
de pacientes quanto à assistência de enfermagem. O estudo foi realizado em duas etapas: a primeira
constituiu-se na validação do conteúdo do instrumento de classificação de pacientes, por meio da técnica
Delphi, onde se buscou o consenso das opiniões de doze experts vinculados à instituição em estudo. A
segunda etapa, realizada por três enfermeiros juízes, desenvolveu-se por meio da aplicação do
instrumento em duas unidades de internação com intuito de verificar a confiabilidade do instrumento de
classificação de pacientes. Na avaliação de conteúdo do instrumento se obteve um nível de concordância
de 90% entre os experts. Os resultados da aplicação do instrumento na prática assistencial
demonstraram que na unidade de internação I a correlação de Spearman (Cs) dos juízes A e B foi de
0,874, sendo que a correlação considerada como significativa foi de 0,01 (0,000). Entre A e C foi de 0,844
e quando comparadas as associações de B e C o coeficiente de correlação foi de 0,865. Já na unidade
de internação II o coeficiente de correlação de Spearman entre os juízes A e B foi de 0,713; entre A e C
foi de 0,735; e entre B e C a correlação encontrada foi 0,787, a mais significativa. Espera-se que com a
implantação do instrumento de classificação de pacientes validado por níveis de dependência de
enfermagem, haja mudanças nas práticas gerenciais da equipe a fim de subsidiar o reconhecimento das
necessidades de cuidado dos pacientes na instituição onde o estudo foi realizado.
Palavras-chave: Seleção de paciente, Sistema de classificação de pacientes.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000178310
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ALTAFIN, Juliana A M. Carga de trabalho de enfermagem associada à sepse em unidade de terapia
intensiva adulto. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Epidemiologia clínica e quantificação da pesquisa clínico-epidemiológica
Orientador: Matsuo, Tiemi
Resumo: Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a carga de trabalho de enfermagem pela
aplicação do Nursing Activities Score (NAS) e comparar seus resultados entre pacientes sépticos e não
sépticos de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI). Métodos: Estudo longitudinal, prospectivo,
envolvendo os pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital Universitário (HU)
da Universidade Estadual de Londrina (UEL) no período de 10 de março de 2008 a 31 de dezembro
2008. Foram coletados dados do NAS e do diagnóstico médico da sepse, além dos dados para o cálculo
dos escores APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), SOFA (Sequential Organ
Failure Assessment) e TISS-28 (Therapeutic Intervention Score System). Os dados foram coletados
diariamente até a saída da UTI adulto ou até os pacientes completarem 90 dias de internação. O nível de
significância adotado foi de 5% e as análises foram realizadas utilizando-se os programas Epi Info 3.3.2.,
fevereiro de 2005 (CDC, USA) e o programa SAS® (SAS Institute Inc, Cary, USA). Resultados: Um total
de 437 pacientes foi avaliado. Destes, 318 pacientes eram sépticos e 119 pacientes não sépticos. A
carga de trabalho de enfermagem mensurada pelo escore NAS evidenciou uma média elevada para uma
UTI geral (NAS=74,47%). Os pacientes sépticos apresentaram maior carga de trabalho de enfermagem
na primeira semana de tratamento em comparação aos pacientes não sépticos (p<0,05). Os pacientes
com choque séptico exigiram uma maior carga de trabalho de enfermagem em relação aos pacientes não
sépticos e com sepse e sepse grave (p<0,001). Conclusões: Os dados deste estudo demonstraram que
existe uma alta carga de trabalho de enfermagem no hospital da pesquisa. Os pacientes sépticos
apresentaram maior carga de trabalho na primeira semana de tratamento, evidenciando que a sepse é
um fator relevante para as atividades assistenciais da enfermagem intensiva.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Sepse, Uti.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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CAMUCI, Marcia Bernadete. Carga de trabalho de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva
de queimados segundo o Nursing Activities Score. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Martins, Julia Trevisan
Resumo: O estudo teve como objetivo avaliar a carga de trabalho da equipe de enfermagem de uma
Unidade de Terapia Intensiva de um Centro de Tratamento de Queimados a partir do Nursing Activities
Score (NAS) no Hospital Universitário de Londrina. Estudo exploratório, descritivo, transversal, com
abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu diariamente no período de outubro de 2011 a maio de
2012. As unidades de análises foram constituídas por 50 prontuários de todos os pacientes admitidos
consecutivamente na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), com idade igual ou superior a 18
anos e que nela permaneceram internados por um período mínimo de 24 horas. Os dados foram
coletados por meio de um questionário semiestruturado com as variáveis sociodemográficas e clínicas e
da aplicação do instrumento NAS contendo 23 variáveis. Após a coleta de dados realizou-se os
procedimentos estatísticos por meio da análise descritiva, sendo que para as variáveis qualitativas os
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dados foram demonstrados através de tabelas e figuras e para as variáveis quantitativas foram utilizados
cálculos das medidas estatísticas. Para o estudo comparativo entre as variáveis aplicou-se teste não
paramétrico considerando um nível de significância de 5%. Os dados foram organizados e armazenados
em planilha eletrônica Excel 2007 e para a análise foi utilizado o programa “Statistical Package of Social
Sciences” (SPSS)®, versão 19.0. Os resultados mostraram predomínio de pacientes do sexo masculino
(74%); a idade média foi de 41,02 anos; 12% das queimaduras foram elétricas e 88% queimaduras
térmicas, sendo que destas 50% causadas pelo álcool líquido; as queimaduras de terceiro grau
totalizaram 70%; a lesão inalatória esteve presente em 22% dos queimados; 74% dos pacientes
receberam alta para enfermaria, enquanto que 26% evoluíram ao óbito; os acidentes domésticos foram
responsáveis por 64% das queimaduras, seguidos pelos acidentes de trabalho (20%), homicídio (10%) e
suicídio (6%); a média de internação foi de 24 dias, valor que variou entre 2 e 97 dias. Com relação à
carga de trabalho da enfermagem, resultante da aplicação do NAS, obteve-se a média de 70,41%, com
valor mínimo de 52,5% e máximo de 97%, e mediana de 70,33%, resultado que evidenciou que os
pacientes necessitaram em média de 16,9 horas de assistência de enfermagem no período de 24 horas.
Ainda associando o NAS a fórmula tradicional de dimensionamento revelou-se que são necessários 28
funcionários para a UTQ e de acordo com a Resolução COFEN 293/2004, destes, 15 devem ser
enfermeiros (52%), para compor as quatro equipes de enfermagem. Assim, conclui-se que existe uma
sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem do setor.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Equipe de enfermagem, Unidade de Queimados.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000181552
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TENANI, Mariana Neves Faria. Satisfação profissional dos trabalhadores de enfermagem recém
admitidos em hospital público de média complexidade. 2012 . p. 125. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Vannuchi, Marli Terezinha Oliveira
Resumo: A satisfação no trabalho tem sido estudada como uma das mais importantes variáveis
consequentes do comportamento organizacional e dos conteúdos mentais do indivíduo, tais como
crenças, valores, moral e possibilidade de desenvolvimento no trabalho. O estudo teve como objetivo
analisar o Índice de Satisfação no Trabalho de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem recém admitidos
em um Hospital Público de Média Complexidade. Realizou-se um estudo descritivo exploratório de
análise quantitativa, nos meses de Maio e Junho de 2011, na cidade de Londrina-PR. O instrumento
utilizado foi o questionário denominado Índice de Satisfação no Trabalho com questões estruturadas e
fechadas que avaliaram os seguintes componentes de satisfação: Autonomia, Remuneração, Requisitos
do Trabalho, Normas Organizacionais, Status Profissional e Interação. O questionário é composto de
duas partes ? uma para a caracterização dos trabalhadores e outra contendo 15 comparações pareadas,
relacionando cada Componente do Índice de Satisfação e 44 questões na forma de escala do tipo Likert.
Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2007, transferidos e analisados no programa
estatístico SPSS. Responderam ao questionário 133 profissionais de enfermagem os quais, em sua
maioria, eram do sexo feminino, casados e com idade entre 21 e 58 anos, sendo a média de 36,6 anos.
Notou-se que a maior Importância Atribuída à satisfação para os Enfermeiros foi a Autonomia e para os
Técnicos de Enfermagem, a Remuneração. Ambas as categorias de enfermagem elencaram o Status
Profissional como o componente de menor Importância Atribuída à satisfação dos trabalhadores. Quando
se analisou a Satisfação Percebida pelos Enfermeiros, a Remuneração foi o principal componente e para
os Técnicos de Enfermagem, os Requisitos do Trabalho foram o maior fator de satisfação. Na análise do
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componente responsável pela baixa satisfação dos profissionais, a Interação foi o critério de menor
satisfação percebida por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. O índice geral de satisfação no
trabalho foi de 13,28 e 13,59 para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, respectivamente. Concluiu-se
que a liberdade na tomada de decisão, as atividades desenvolvidas e a recompensa financeira foram
importantes para a satisfação no ambiente de trabalho, porém a falta de reconhecimento social da
profissão e a deficiência no relacionamento interpessoal interferiram negativamente na satisfação destes
profissionais.
Palavras-chave: Enfermagem, Reestruturação hospitalar, Satisfação no trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000178280
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FERNANDES, Marina Viana. O homem frente ao diagnóstico do câncer de próstata: procura por
cuidado de saúde. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado de Enfermagem nas fases do ciclo vital e nos diversos níveis
assistenciais
Orientador: Cardelli, Alexandrina Aparecida Maciel
Resumo: Este estudo objetivou conhecer o perfil epidemiológico e comportamental de um grupo de
homens com diagnóstico de Câncer de Próstata. Utilizou-se como referencial teórico- metodológico o
Modelo de Crenças e Atitudes em Saúde conforme proposto por Rosentock.
Trata-se de estudo
epidemiológico analítico, com recorte transversal, com homens com câncer de próstata acompanhados
em um Ambulatório de Onco-Urologia de um Hospital Universitário Público localizado na região Norte do
Paraná. Utilizou-se a técnica censitária
para delimitação da população que foi constituída por 54
indivíduos (excluídos os óbitos, dificuldade auditiva e cognitiva, e as recusas), de um total de 70 homens
acompanhados no ano de 2010, o que correspondeu a uma taxa de resposta de 77%. Após assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado conforme a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, foi realizada a coleta de dados, no período de abril a outubro de 2011, por
meio de entrevista, utilizando-se um formulário estruturado com perguntas abertas e fechadas sobre
dados epidemiológicos e questões que contemplaram os constructos do
modelo proposto, como
percepção de suscetibilidade, percepção de severidade, percepção de
barreiras, percepção dos
benefícios da procura por cuidados de saúde e ação (Atitude positiva em relação à saúde). Os dados
foram compilados no programa Microsoft Office Excel ® 2003 e, posteriormente, transportados para o
programa SPSS, versão 19, onde foram analisados descritivamente e por meio do Teste Exato de
Fisher. Os resultados revelaram que a idade média dos homens investigados foi de 74,8 anos, havendo
predomínio de brancos (53,7%); baixa escolaridade (57,4%); aposentados (75,9%) e coabitação familiar
(89,9%). Foram
observados comportamentos de risco para o CaP, como alimentação inadequada
(68,5%); uso do tabaco (28,0%) e bebida alcoólica (67,0%). Por outro lado, 62,0% relataram a prática de
atividades físicas. A história familiar apontou que 24% dos homens investigados, apresentavam 2,2
vezes mais risco para Câncer de Próstata, por terem parentes de primeiro grau com a doença. O tempo
médio da procura por cuidados de saúde para 45% foi superior a 30 dias, atingindo até 12 anos. Os
resultados apontaram também que a prática de atividade física foi fator protetor para a procura de
cuidado (p=0,005). A percepção de severidade ocorreu apenas após o diagnóstico do câncer, e embora
a maioria acreditasse que a busca por cuidado de saúde fosse benéfica, só o fez tardiamente. Houve
significância entre o tempo de procura por cuidado e a realização de exames para a detecção do CaP (p
= 0,015) , bem como, dos sentimentos decorrentes desses exames (p = 0,055) que foram considerados
barreiras e retardaram a procura por cuidado. Conclusão: propõe-se que o conhecimento sobre o perfil
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epidemiológico e a aplicação do Modelo de Crenças e Atitudes em Saúde sejam tomados como base
para a transformação da práxis cotidiana do enfermeiro e demais integrantes da equipe de saúde, para
que as carências da população masculina sejam visualizadas e resolvidas.
Palavras-chave: Câncer de Próstata, Conduta de saúde, Enfermagem, Saúde do homem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000178876
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Resumo: A paralisia cerebral é causa mais comum de deficiência na infância e afeta significativamente o
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Possui alta incidência e demanda necessidades
especiais como acompanhamento multiprofissional contínuo, cuidados e educação especial, além de
frequentes internações e intervenções médicas e cirúrgicas. Além do impacto para a criança, essa
condição crônica influencia a família, alterando sua rotina, estrutura e dinâmica, o que pode levar a
tensão, sobrecarga e sofrimento. Assim, esta pesquisa teve como objetivo analisar as experiências de
famílias no convívio com a criança com paralisia cerebral. Foi realizado estudo descritivo com abordagem
qualitativa, em um hospital universitário em Londrina-PR, com dez famílias de crianças de dois a 12 anos
portadoras de paralisia cerebral, no período de outubro de 2011 a março de 2012. Os instrumentos
utilizados foram: diário de campo, genograma, ecomapa e entrevista semiestruturada. Os dados foram
analisados mediante o Método de Interpretação dos Sentidos proposto por Gomes e o referencial teórico
descrito pela Antropologia Interpretativa defendida por Geertz. Os resultados e a discussão foram
apresentados na forma de dois artigos científicos. O primeiro, ?A paralisia cerebral e suas repercussões
na família sob a perspectiva cultural?, aborda a experiência dessas famílias, destacando os significados e
os sentimentos atribuídos à paralisia cerebral, as dificuldades, as mudanças e as adaptações ocorridas
na família e sua expectativa em relação ao futuro. Chama a atenção, que as famílias vivem em constante
adaptação às novas situações que emergem da doença. Apesar de suas fragilidades, seus membros se
unem e buscam soluções às adversidades. Essa força é influenciada pelo apoio social recebido. O
segundo artigo, ?Rede e apoio social às famílias de crianças com paralisia cerebral?, descreve e discute
a estrutura familiar e a rede e o apoio social de que dispõe essas famílias. Destaca-se que as mães são
as principais cuidadoras e vivenciam sobrecarga de tarefas e tensão emocional. Entretanto, contam com
o auxílio de seus esposos e familiares, além dos profissionais das instituições de tratamento de crianças
com necessidades especiais. O apoio recebido foi do tipo emocional, instrumental, informacional e
cognitivo. O apoio social mostrou-se importante para o enfrentamento da doença e reestruturação
familiar. Neste contexto, o enfermeiro possui papel fundamental para identificar as fragilidades na rede e
promover o apoio social entre os familiares, amigos, comunidade e a articulação entre os serviços de
saúde. Também cabe ao enfermeiro auxiliar a família a reconhecer e unir suas forças na busca de
estratégias para o controle da doença. Assim, contribuirá para que receba todos os recursos necessários
para ter uma experiência com melhor qualidade de vida. Propõe-se a implantação do modelo de
assistência centrado na família para garantir o cuidado integral à criança e aos familiares.
Palavras-chave: Cuidado da criança, Enfermagem familiar, Paralisia cerebral.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000180952
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Nº de Classificação: 18257
SOARES, Nataly Tsumura Inocencio. O manejo da dor da criança pela equipe de enfermagem em
uma unidade de queimados. 2012 . p. 160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Projeto Isolado Projeto Isolado
Orientador: Tacla, Mauren Teresa Grubisich Mendes
Resumo: Queimaduras são consideradas uma das mais traumáticas lesões sofridas por qualquer ser
humano, seja pela ocorrência da lesão em si, seja pelos procedimentos necessários para sua
recuperação. As crianças são a população mais atingida, devido à curiosidade natural e imaturidade em
reconhecer e evitar o perigo iminente, características próprias da idade e do desenvolvimento infantil,
principalmente até os quatro anos de idade. Diante disso, o estudo objetivou compreender a atuação da
equipe de enfermagem em relação ao manejo da dor e processo de hospitalização da criança queimada.
Para tanto, foi realizada pesquisa descritiva exploratória de abordagem qualitativa, mediante entrevista
semiestruturada aplicada a 16 integrantes da equipe de enfermagem, atuantes em um centro de
tratamento de queimados. Também se realizou a observação da rotina do setor e a busca por registros
clínicos contidos em prontuários. A análise da pesquisa pautou-se no referencial teórico descrito pela
Antropologia Interpretativa defendida por Geertz, e no referencial metodológico baseado no Método de
Interpretação dos Sentidos, proposto por Gomes e Minayo. Os resultados e a discussão foram
organizados sob a forma de três artigos científicos. O primeiro, ?Atuação da equipe de enfermagem no
manejo da dor na criança queimada: uma revisão crítica da literatura?, consiste numa revisão crítica do
tema e os outros dois, ?Cuidado da equipe de enfermagem à criança queimada com dor? e ?Vivência da
equipe de enfermagem frente à hospitalização da criança queimada?, sistematizam os dados coletados
no estudo. Assim, o segundo artigo ? Cuidado da equipe de enfermagem à criança queimada com dor ?
aborda as atitudes da equipe diante de uma criança vítima de queimadura, em termos de percepção,
mensuração e alívio da dor. O terceiro texto ? Vivência da equipe de enfermagem frente à hospitalização
da criança queimada ? retrata a realidade de uma unidade de queimados, com foco na hospitalização
pediátrica, considerando a criança, a família e a equipe de enfermagem. Diante do exposto, a pesquisa
demonstrou que todo processo de hospitalização proporciona à equipe uma vivência estressante e
penosa. Também foram encontradas fragilidades no manejo da dor infantil, em geral realizada de
maneira assistemática, resultando em sofrimento no processo de reabilitação. Chama atenção, ainda, a
importância da assistência multiprofissional dispensada a todos os membros envolvidos. Identificou-se a
necessidade de se implantar atividades de educação continuada, com o intuito de capacitar os
funcionários no manejo adequado da dor infantil e, assim, amenizar o sofrimento daqueles que
dependem de seus cuidados, para que a recuperação seja o menos traumática possível. É também
necessária a realização de programas de educação em saúde voltados para a prevenção de
queimaduras, destinados à família e à comunidade, com a finalidade de reduzir os índices desse tipo de
acidente e suas consequências dolorosas e, muitas vezes, permanentes.
Palavras-chave: Criança, Dor, Equipe de enfermagem, Unidades de queimados.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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GIROTI, Suellen Karina de Oliveira. Prática educativa do tema infecções relacionadas à assistência
à saúde em um currículo integrado de enfermagem. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
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Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Garanhani, Mara Lucia
Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são consideradas um problema de
saúde pública, ocasionando: aumento das bactérias multirresistentes, morbidade e mortalidade e,
consequentemente, os custos pelo aumento do tempo de internação, uso de antibioticoterapia,
procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Destacam-se também os impactos psicológicos que os
usuários sofrem ao adquirir uma infecção. Pela relevância do tema, acredita-se que são necessários
momentos sistematizados de ensino na formação profissional em saúde, constituindo-se um desafio à
sua formação. Este estudo objetivou compreender a prática educativa sobre o tema IRAS em uma escola
de enfermagem localizada na região Norte do Paraná, que desenvolve o currículo integrado. Trata-se de
uma pesquisa descritiva, exploratória e documental de natureza qualitativa. A coleta de dados foi
realizada de agosto 2011 a maio de 2012 em duas etapas: análise documental e entrevistas
semiestruturadas. A análise documental foi desenvolvida nos 15 cadernos de planejamento e
desenvolvimento dos módulos interdisciplinares do ano de 2011. Para análise documental seguiu-se a
leitura constituída por quatro fases proposta por Gil (2010). As entrevistas foram realizadas com 19
coordenadores de módulos interdisciplinares. Para análise das entrevistas utilizou-se a análise de
conteúdo proposta por Bardin. Para aprofundar a discussão do tema estudado, utilizamos o referencial
teórico do Pensamento Complexo, de Edgar Morin. Os resultados revelaram que no primeiro ano do
curso não foi encontrado nenhuma menção relacionada às IRAS e, nos módulos interdisciplinares do
segundo ao quarto ano, foram localizados 44 menções que abordavam os mais diversos assuntos
relacionados ao tema em estudo. Foram encontradas oito referências bibliográficas específicas sobre as
IRAS, observamos que elas não estão cumprindo o seu objetivo, pois como nem sempre estavam
atualizadas e completas nos cadernos de planejamento e desenvolvimento dos módulos interdisciplinares
não servem para auxiliar e apoiar o estudo dos alunos sobre o tema. O desenvolvimento de atividades
formais sobre o tema IRAS na prática educativa dos docentes foram mencionadas em nove módulos,
destes sete apresentaram registros nos cadernos de planejamento e desenvolvimento dos módulos e
quatro referências específicas sobre as IRAS. Os docentes relataram que em 13 módulos realizavam a
abordagem informal de IRAS. O estágio extracurricular na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
foi mencionado como contribuidor na aprendizagem do aluno. A presença da temática nas avaliações dos
alunos ocorreu apenas em quatro módulos interdisciplinares. Percebeu-se que é um desafio para os
docentes do currículo em estudo, a inserção do tema, incorporada à avaliação dos desempenhos a
serem atingidos pelos estudantes. Podemos observar que a temática é trabalhada no currículo integrado
tanto no contexto formal quanto informal, prevalecendo o informal. Os docentes conceituaram a infecção
com definições teóricas e relacionaram aos ambientes, profissionais, pacientes e materiais e
equipamentos. Apontaram também a antibioticoterapia como colaboradores para o desenvolvimento das
infecções. Os docentes ressaltaram que as IRAS deveriam ser consideradas uma seiva no currículo
integrado e possuir um momento em que seja trabalhada de forma específica. Defendemos a inclusão de
IRAS no currículo integrado como um tema transversal, de modo que todos os módulos integrados
desenvolvam o tema relacionando com os conteúdos específicos de cada módulo. Esta pesquisa
possibilitou identificar as potencialidades e lacunas do ensino sobre IRAS no currículo integrado e
também oportunizar as reflexões dos docentes sobre suas práticas de ensino. Dada à complexidade de
IRAS esperamos que este estudo contribuirá para despertar a atenção dos docentes das instituições de
ensino
Palavras-chave: Currículo, Infecção, Infecção hospitalar, Serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000180949
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MARRERO, Tai Li. Percepção da usuária a consulta Pré- Natal no municipio de Londrina-PR. 2012 .
p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Cardelli, Alexandrina Aparecida Maciel
Resumo: Este estudo teve como objetivo desvelar as representações sociais que permeiam o
atendimento pré-natal de baixo risco disponível nas Unidades Básicas de Saúde do Sistema Único de
Saúde em Londrina, PR. Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como referencial teórico a Teoria das
Representações Sociais. Para a composição da população de estudo, seguiu-se as seguintes etapas:
seleção aleatória de uma gestante por região, no cadastro do SISPRENATAL; contato telefônico a fim de
verificar o interesse da gestante em participar do estudo e agendar a data e horário da entrevista em
domicílio. A coleta de dados foi realizada com a utilização de instrumento contendo questões
semiestruturadas. Inicialmente identificou-se as condições sociodemográficas quanto à: situação
conjugal, escolaridade, idade e renda familiar. Na sequência realizou-se a entrevista gravada a partir da
seguinte questão norteadora: Como tem sido as consultas de pré-natal pra você?. No total foram
entrevistadas 18 gestantes, número de participantes considerado suficiente a partir do momento em que
os depoimentos não trouxeram novas informações relevantes, caracterizando-se a saturação teórica dos
dados. Para a análise dos discursos adotou-se a Análise de Conteúdo de Bardin a qual propõe três
etapas: pré-análise do material (organização); exploração do material e; tratamento dos resultados
(interpretação e inferência). Para a apresentação dos discurso as gestantes foram identificadas de G1 a
G18, afim de manter o sigilo dos sujeitos. Com a análise dos dados emergiram três categorias:
Identificando a expectativa quanto ao cuidado pré-natal; Resgatando o cuidado ofertado na consulta de
pré-natal; Desvelando a (in)satisfação em relação à consulta de pré-natal. Sendo assim o cuidado prénatal revelou-se como singular e essencial acompanhado pela expectativa de consultas com o médico,
participação em grupos de gestantes, garantia de acesso a exames laboratoriais e de imagem,
precocemente. Foi possível apreender ainda a insatisfação de algumas gestantes com o atendimento
recebido, desde a recepção até o acesso às consultas, com falhas no processo de trabalho, orientações
consideradas insuficientes, demora no atendimento, falta de prioridade às gestantes, ausência de médico
obstetra e peregrinação para realização de exames e consultas terceirizados. O relacionamento
interpessoal nas consultas surge como uma barreira para o esclarecimento de dúvidas que essas
mulheres consideram pertinentes. Por outro lado os cuidados referentes a hábitos alimentares durante a
gestação aparecem como um ponto positivo na maioria das falas. E por fim, a presença de profissionais
que saibam fazer escuta ativa, juntamente com a facilidade de acesso a orientações que esclareçam
dúvidas do senso comum e as tecnologias do cuidado, emerge como fatores de satisfação das
primíparas e a ausência desses componentes como desencadeantes da insatisfação das mesmas.
Palavras-chave: Avalição, Cuidado pré-natal, Enfermagem, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000181553
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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a atuação profissional de enfermeiros egressos do
Currículo Integrado do curso de enfermagem da UEL. A população do trabalho foi composta por egressos
do curso de enfermagem, formados entre 2003 a 2011, totalizando 504 enfermeiros. Optou-se pela
amostragem intencional com a seleção de ex-alunos graduados nos anos 2008 e 2009, por terem sido
formados na integralidade da proposta pedagógica que culminou com na implantação da avaliação
bidimensional. Dos 115 egressos convidados a participar da pesquisa, 27 (23,5%) foram considerados
perdas, pela não manifestação destes ao serem convidados e pela impossibilidade de contato via correio
eletrônico e telefone. A amostra foi composta por 88 (76,5%) egressos. O instrumento de coleta de dados
foi composto por 47 questões por meio do Google Doc, sendo encaminhado pelo correio eletrônico. A
análise dos resultados permitiu constatar que a maior parte dos egressos era do sexo feminino (88,6%);
idade entre 23 a 32 anos (92,1%) e solteiros (72,7%). Verificou-se que 70 (79,5%) egressos exerciam a
profissão e destes, cinco (7,1%) mantinham dois vínculos empregatícios. Atuavam no campo hospitalar
(55,9%) e recebiam proventos de quatro salários mínimos (38,6%). A atividade assistencial foi
considerada predominante (81,4%). Para sanar déficits de conhecimento na atuação profissional, 93,2%
citaram utilizar a internet. Em relação ao aprimoramento profissional, 59,2% realizaram cursos de
especialização, 27,5% residência e 13,3% mestrado. Mencionaram a realização de atualização
profissional (76,1%), participação em eventos científicos (61,4%), elaboração de trabalhos científicos
após a graduação (63,6%) e divulgação dos trabalhos (48,9%). Quanto à contribuição do curso para a
atuação profissional, os egressos atribuíram, numa escala conceitual, ?grande? a ?muito grande? ao
desenvolvimento de dez das doze competências, variando a média aritmética ponderada em (MP=3,1) a
(MP=3,5). Verificou-se que duas competências necessitam de melhor aprimoramento: desenvolver
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento (MP=2,9) e gerenciar o processo de trabalho
em enfermagem nos âmbitos da atuação profissional (MP=2,8). A competência mais destacada para o
alcance da atuação profissional volta-se a: respeitar os princípios éticos e legais da profissão, valorizando
o ser humano em sua totalidade e o exercício da cidadania (76,2%). A menos destacada foi: gerenciar o
processo de trabalho em enfermagem nos âmbitos da atuação profissional (42,1%). De acordo com os
egressos, as fortalezas do curso, dizem respeito ao aprender a fazer (85,2%), aprender a conhecer
(64,8%), o aprender a ser (53,4%), o aprender a viver juntos (20,5%). Relataram ainda aspectos positivos
relacionados aos recursos humanos (22,7%) e a infra-estrutura (4,5%). Sobre as fragilidades foram
apontaram alguns elementos da proposta pedagógica, tais como: conteúdos (52,3%), avaliação (12,5%),
sujeitos envolvidos (29,5%), bem como a infra-estrutura (6,8%) e a carência de recursos humanos no
curso (4,5%). Os egressos sugeriram melhorias na metodologia de ensino-aprendizagem (43,2%), nas
atividades práticas (20,5%) e no sistema de avaliação (5,7%). Concluiu-se que a empregabilidade é uma
realidade constatada entre estes egressos, sendo atribuída à formação recebida pelo Currículo Integrado
do curso de enfermagem da UEL, que possibilitou o desenvolvimento de diversas competências
necessárias à prática profissional.
Palavras-chave: Currículo, Educação em enfermagem, Mercado de trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000177979
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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a infecção do trato urinário relacionada ao cateterismo
vesical de demora (CVD) em pacientes adultos internados nas unidades de terapia intensiva (UTIs) de
um hospital universitário. Estudo de coorte, prospectivo, com abordagem quantitativa, tendo sido
investigados 394 adultos internados no período de abril a dezembro de 2011. Todos os pacientes com
CVD foram avaliados diariamente durante o tempo de permanência nas UTIs e o tempo de uso do
cateter. Foram pesquisadas variáveis relacionadas ao paciente, ao CVD e à infecção. Para tabulação e
análise dos dados utilizou-se o programa estatístico SPSS,versão15.0, obtendo-se frequências absolutas
e percentuais. Foram aplicados os testes qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher, considerando-se
um nível de significância de 5%. Para os procedimentos de análise, os pacientes foram divididos em dois
grupos, um composto por 137 pacientes com infecção do trato urinário relacionada ao cateter (ITU-RC) e
outro com 257 pacientes sem ITU-RC. A taxa de ITU-RC observada foi de 34,8%. A diarreia, o tempo de
permanência do cateter e a admissão no serviço com CVD foram fatores determinantes da ITU-RC (p<
0,05).Os microrganismos mais presentes nas uroculturas foram Candida (64,9%), Acinetobacter (14,6%)
e Pseudomonas (13,1%). Dos pacientes com ITU-RC, 24,1% apresentaram microrganismos
multirresistentes aos antimicrobianos no sítio urinário. As espécies que mais desenvolveram resistência
aos antimicrobianos foram produtoras de carbapenemases, tendo Acinetobacter baumannii apresentado
20,8% de amostras resistentes, Pseudomonas aeruginosa 16,6% e Klebsiella pneumoniae 16,2%. Dentre
os pacientes com ITU-RC, 2,2% desenvolveram sepse de foco urinário. A prescrição de cuidados de
enfermagem para o cateterismo vesical foi considerada insuficiente. Há necessidade de ações mais
efetivas dos enfermeiros e demais profissionais da equipe de saúde na tentativa de controlar as ITU-RC,
diminuindo custos e melhorando a qualidade da assistência.
Palavras-chave: Cateterismo uretral, Infecções do sistema urinário.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000177986
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Resumo: O uso e abuso de drogas é atualmente um dos principais problemas sociais e de saúde pública
em todo o mundo e gera consequências para a vida de usuários, famílias e comunidades. A convivência
com o usuário de drogas pode causar grande impacto no núcleo familiar, dependendo da qualidade das
relações entre seus membros, das características externas e internas da família, do estágio de seu ciclo
vital e do contexto sociocultural em que ela está inserida. As intervenções às pessoas usuárias de drogas
seguem os mesmos princípios da Reforma Psiquiátrica no Brasil, em que se busca a promoção de
modelos alternativos centrados na comunidade, nas redes sociais dos usuários e na atenção à família.
Portanto, é muito importante conhecer a família que vivencia esta problemática, compreender seu
comportamento, sentimentos e significados atribuídos a esta experiência. Diante do exposto, o objetivo
deste estudo foi compreender a rede social das famílias que convivem com usuários de álcool e outras
drogas realizando uma experiência de cuidado de enfermagem a elas. Trata-se de uma pesquisa
descritiva-exploratória com abordagem qualitativa realizada em Maringá-PR, e que utilizou como
referencial teórico o processo clinical caritas da Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson.
Participaram do estudo dez famílias de usuários de drogas atendidas em uma unidade básica de saúde
que possui em sua área de abrangência os maiores indicadores municipais de internação e violência
relacionados às drogas de abuso. Os dados foram coletados no período de janeiro e março de 2012, por
meio de entrevistas semiestruturadas, construção do Genograma e Ecomapa e de registros referentes ao
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desenvolvimento da prática assistencial realizada no domicílio de três famílias. Durante a mesma, foram
realizados cuidados de enfermagem tendo como referencial o processo clinical caritas de Watson. Os
dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. Os resultados revelaram que o convívio com o
familiar usuário de drogas é difícil pelo seu comportamento imprevisível, o não-reconhecimento por parte
da família do problema como doença, o isolamento social, além de sobrecarga financeira, física e
psicológica. Tais problemas refletem de maneira negativa na rede social das famílias, que se apresentam
fragilizada em relação a amigos, vizinhos e serviços de apoio. O Genograma e Ecomapa permitiram
identificar que as famílias em estudo são do tipo monoparentais e/ou expandidas, que o usuário
geralmente não trabalha e tem baixa escolaridade, e que a rede social destas famílias é constituída
basicamente por membros da família extensa e por pessoas ligadas a crenças religiosas. A rede social
do usuário de drogas está constituída por pessoas que frequentam o bar, a boca de fumo e em menor
número o CAPSad. O cuidado às famílias no domicílio esteve centralizado nas fragilidades intra e
extrafamiliares, e na valorização das redes sociais como fonte de apoio para o enfrentamento dos
problemas, buscando tornar o convívio familiar mais harmonioso. A experiência de cuidado ajudou as
famílias a lidarem com a realidade das drogas com menos sofrimento. Destarte, concluiu-se que é
preciso conhecer o contexto de vida e a rede social das famílias de usuários de drogas para prestar uma
assistência mais adequada às suas reais necessidades e recursos, facilitando o processo de reorientação
do tratamento e ampliando o rol de estratégias voltadas à reabilitação e a promoção da saúde familial.
Palavras-chave: .Drogas, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18264
RODRIGUES, Bruna Caroline. Mães enfermeiras: o processo de cuidado dos filhos no contexto de vida
e trabalho. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Higarashi, Ieda Harumi
Resumo: Em decorrência das demandas financeiras e da transformação por que passa a sociedade
contemporânea, os pais passam grande parte do dia fora de casa, deixando seus filhos sob os cuidados
de avós, babás e pré-escolas. Não raramente, esta alteração da dinâmica familiar do cuidado acaba
gerando um sentimento de frustração nas mães, no que diz respeito ao pleno exercício do papel materno.
A enfermagem em si possui uma representação feminina, por se tratar de uma profissão que tem como
essência o ato de cuidar e oferecer afeto ao outro. Este fato está diretamente ligado ao papel de ser mãe,
que cuida, nutre e educa. Este estudo teve como principal objetivo compreender o processo de realização
do cuidado aos filhos no contexto de vida de mães enfermeiras. Trata-se de um estudo descritivoexploratório com abordagem qualitativa, realizado com 10 mães enfermeiras residentes no município de
Maringá, Paraná. A busca e seleção das participantes se deu pelo método de bola de neve. Segundo
esta estratégia de busca, o primeiro entrevistado indica o segundo, que por sua vez indica o terceiro, e
assim sucessivamente. A coleta de dados ocorreu no período de Novembro de 2011 a Janeiro de 2012,
por meio da realização de entrevistas utilizando um roteiro semiestruturado elaborado pela pesquisadora.
No intuito de registrar de forma didática as informações relativas à rede de apoio social das famílias das
participantes, realizou-se a construção do Genograma e Ecomapa. Os dados coletados passaram por
processo analítico e descritivo a partir da técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados
revelaram dificuldades vivenciadas por mães enfermeiras na conciliação de seus papéis sociais,
sobretudo no processo de cuidar e educar os próprios filhos. Não obstante a participação efetiva do casal
na criação dos filhos, as mães sentem a necessidade de uma maior quantidade de tempo para se
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dedicarem aos filhos. Além disso, observou-se que o retorno ao trabalho foi a principal causa apontada
para o desmame precoce, acarretando certo sentimento de frustração nas mães enfermeiras por não
conseguirem implementar a recomendação do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, no plano
de sua vivência pessoal. Verificou-se que o papel da família e o apoio do companheiro no processo de
tornar-se mãe aparecem como elementos primordiais ao desenvolvimento pleno dos diversos aspectos
ou áreas do viver destas mulheres. Nesta perspectiva, e ainda que valorizem a relação mãe e filho como
uma oportunidade ímpar de trocas, e como principal fonte de felicidade de suas vidas, as participantes
revelaram a importância da atividade profissional em seus projetos de realização pessoal. Considera-se
que as mulheres sofrem com pressões internas relacionadas ao fato de serem enfermeiras e de
supervalorizarem o cuidado adequado, nem sempre passível de implementação em suas próprias vidas.
Nesse sentido, cabe salientar ainda que a delegação de responsabilidades deve proceder-se de tal forma
que a terceirização do cuidado dos filhos obedeça a critérios de necessidade muito específicos, e não
seja banalizada ao ponto de comprometer um vínculo tão precioso como o que une as mães a seus
filhos.
Palavras-chave: Cuidado da criança, Enfermagem, Mães, Saúde materno-infantil.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18265
KASSADA, Danielle Satie. Drogas de abuso e medicamentos utilizados por gestantes na atenção
primária à saúde em um município da região sul do Brasil. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Waidman, Maria Angélica Pagliarini
Resumo: A mulher no período gravídico puerperal também esta sujeita a uma problemática que é o uso
e abuso de medicamentos e/ou drogas que na atualidade afetam diferentes setores da sociedade, a
despeito da possibilidade de complicações na gravidez e dos riscos potenciais ao feto em
desenvolvimento. Os efeitos sobre o feto dependem do fármaco ou substância, das características
biológicas da mulher, da idade gestacional em que ocorre a exposição durante a gestação, da frequência
e da dose total, redundando potencialmente em teratogenia ou com consequências farmacológicas e
toxicológicas diversas. Diante do exposto, este estudo teve por objetivo analisar a utilização de drogas
lícitas e ilícitas e medicamentos por gestantes acompanhadas no programa de pré-natal nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) no município de Maringá, Paraná, Brasil no ano de 2012. Estudo este com duas
vertentes metodológicas; uma quantitativa descritiva de corte transversal, realizada junto a 394 gestantes
para investigar o uso de medicamentos e/ou drogas de abuso, e outra qualitativa descritiva realizada
junto a 25 mulheres que faziam uso de medicamentos e/ou drogas de abuso. Os resultados revelaram
que 94,67% das gestantes fizeram uso de pelo menos um medicamento (2,03% sem prescrição médica);
13,7% fizeram o uso de plantas medicinais e 60,15% relataram não ter recebido orientação sobre o uso
de medicamentos e plantas medicinais. Quanto ao uso de drogas de abuso, 18,28% relataram fazer uso
dessas substâncias. Dentre elas, o uso de cigarro foi referido por 50% delas, seguido pelo uso de álcool
(33,33%) de álcool, maconha (2,78%), crack (2,78%) e 11,11% o uso dessas substâncias associadas.
Das gestantes em estudo, 12,94% declaram ter alguma doença mental, sendo a depressão a mais
frequente, seguida por transtorno de ansiedade e depressão concomitantes. Das 51 gestantes que
referiram ter doença mental apenas nove (17,68%) alegaram fazer o uso de psicofármaco, tais como
antidepressivos (2), anticonvulsivantes (2), ansiolíticos (2), seguido do estabilizador de humor (1) e
psicofármacos associados (2). Evidenciou-se que, sob a ótica das gestantes, as informações
relacionadas ao uso de drogas de abuso e medicamentos oferecidas pelos profissionais de saúde da
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atenção primária durante a assistência pré-natal são insuficientes para esclarecer as suas dúvidas e
medos. Segundo elas, nas unidades de saúde, nem sempre são fornecidas informações e muitas são
julgadas, sem receber o apoio e acompanhamento ideal na gestação para o enfrentamento do problema.
Faz-se, assim, necessário sensibilizar os profissionais de enfermagem que realizam as consultas e/ou
grupos de gestantes sobre a importância de esclarecer e orientar as gestantes sobre uso de
medicamentos, drogas de abuso e doenças mentais, objetivando a diminuição dos níveis de ansiedade e
temor que geralmente ocorrem nesses momentos. Os problemas encontrados neste estudo permitem
refletir sobre o processo de educação em saúde. Qualquer tipo de atuação visando à melhoria da
assistência em saúde deve se voltar à capacitação dos profissionais de saúde e fomentos
governamentais para incentivar essas investigações. Sugere-se que a temática seja abordada em grupos
de gestantes e/ou terapias comunitárias para uma assistência qualificada e integral.
Palavras-chave: Drogas ilícitas, Enfermagem, Uso de medicamentos.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18266
COSTA, Dayana Firmiano Barradas. Nem dama, nem freira, enfermeira ou do ideário pedagógico da
profissionalização de enfermagem no Brasil (1931 A 1961). 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Educação) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: História, Historiografia e Educação
Orientador: Machado, Maria Cristina Gomes
Resumo: O objeto de estudo desta investigação é o ideário pedagógico da
profissionalização de
enfermagem no Brasil entre 1931 e 1961. Objetivou-se compreender como as idéias pedagógicas em
voga no Brasil contribuíram para a profissionalização da enfermagem num período de mudanças de
ordem econômica e social. A profissionalização de enfermagem no Brasil esteve pautada por modelos
de ensino introduzidos no país, atrelados as necessidades materiais de um tempo em que foi preciso
articular o país para a modernização da nação por meio da industrialização e da urbanização. Estes dois
processos coincidiram com a necessidade de mão-de-obra qualificada para sanear as cidades das
epidemias que assolavam o Brasil, bem como cuidar dos doentes, sobretudo os doentes mentais. O
ideário escolanovista na década de 1930 permeou a trajetória histórica e legal da enfermagem, e
articulou-se às ideias tecnicistas na década de
1960. As diversas regulamentações do ensino de
enfermagem no Brasil contribuíram para problematizar quais as ideias pedagógicas que se faziam
presentes na sua profissionalização por meio dos modelos de ensino de enfermagem. Associado às
contendas sociais e as ideias pedagógicas, os modelos de ensino para enfermagem foram construídos
de forma peculiar e particular no Brasil. A profissionalização orientou-se no debate educacional do
período por meio das ideias escolanovistas e tecnicistas implícitas no ensino de enfermagem. O modelo
de ensino oficial difundido no Brasil foi o nightingaleano, que atrelado ao novo papel social e profissional
da mulher pautou-se em princípios científicos e morais. A enfermagem neste sentido incorporou a
necessidade da formação por meio de escolas oficiais desconsiderando o modelo de ensino francês que
norteou as primeiras iniciativas de profissionalização da enfermagem no Brasil. Conclui-se, portanto,
que o ensino de enfermagem no Brasil não é um todo homogêneo, baseado somente em modelos de
ensino próprios para a profissão, mas um conjunto de forças heterogêneas e contrárias
que se
matizaram na construção de uma profissão que não esteve à margem do debate educacional entre os
anos de 1931 e 1961.
Palavras-chave: Educação, Enfermagem,
Profissionalização de enfermagem.
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Abstract: The study object of this investigation is the ideal teaching professionalization of nursing in
Brazil between 1931 and 1961. The objective was to understand how the pedagogical ideas in vogue in
Brazil contributed to the professionalization of nursing in a period of changing economic and social order.
The professionalization of nursing in Brazil was ruled by teaching models into the country, linked the
material needs of a time that was necessary to articulate the country to modernize the nation through
industrialization and urbanization. These two processes coincided with the need for skilled labor to clean
up the cities of the epidemics that ravaged Brazil, as well as caring for the sick, especially the mentally ill.
The ideal New School in the 1930s permeated the legal and historical background of nursing, and
articulated to the technicist ideas in the 1960s. The various regulations of nursing education in Brazil
contributed to problematize the pedagogical ideas which they were present in his professionalism by the
models of nursing education. Associated with social strife and pedagogical ideas, models for nursing
education were built in a peculiar way, and particularly in Brazil. The professionalization directed at the
educational debate of the period through the
New School and technicist ideas implicit in nursing
education. The model of public education was widespread in Brazil nightingaleano, which linked to new
social and
professional role of women was based on scientific principles and morals. Nursing
incorporated in this sense the need for training by school officials ignored the French educational model
that guided the first steps of professionalization of nursing in Brazil. We conclude, therefore, that nursing
education in Brazil is not a homogeneous whole, based solely on teaching models suitable for the
profession, but a set of heterogeneous forces and against which tinted the construction of a profession
that was not the margins of the educational debate between the years 1931and1961.
Key words: Education, Nursing, Professionalization of nursing, Pedagogical ideas, Nursing education.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2012%20-%20Dayana.pdf

Nº de Classificação: 18267
TESTON, Elen Ferraz. Condições de vida e saúde de idosos residentes no Condomínio do Idoso
Maringá. 2012 . p. 171. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Marcon, Sonia Silva
Resumo: É essencial para a assistência integral conhecer as condições de vida e saúde de idosos, pois
esse conhecimento proporcionará aos profissionais de saúde e gestores formularem ações que tornem o
cuidado resolutivo e de qualidade. O objetivo deste estudo foi o de descrever e comparar as condições de
vida e saúde de idosos residentes no condomínio do idoso, município de Maringá-PR, com as de
residentes na comunidade. O estudo abrange duas vertentes metodológicas: a quantitativa que abarca
223 idosos – 50 residentes no condomínio e 173 na comunidade; e a qualitativa, abarcando 50 idosos do
condomínio. Os dados foram coletados entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012, mediante entrevista
semiestruturada, com a utilização de três instrumentos: Brazil Old Age Schedule (BOAS) seções I, III e
VII; WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD. Para a análise utilizaram-se os testes de Qui-quadrado, de
Fisher e Mann Whitney. Os dados qualitativos foram analisados segundo a análise de conteúdo temática.
Os resultados mostraram que a maioria dos indivíduos é do sexo feminino, mora com companheiro,
professa a religião católica e possui renda mensal de um salário mínimo. Há diferença estatisticamente
significativa entre os grupos em relação às variáveis escolaridade e estado civil. A percepção de saúde
foi considerada boa pela maioria dos idosos, mas há alguns desafios relacionados às altas taxas de
doenças crônicas (78,47%); uso de medicação (80,07%) e saúde bucal, para os idosos de ambos os
grupos. A utilização de serviços médicos foi menor entre os idosos do condomínio, o que pode estar
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relacionada a não cobertura pela Estratégia Saúde da Família. Ao se comparar os grupos constatou-se
que os idosos do condomínio apresentam maior escore de qualidade de vida em algumas variáveis que
estão diretamente ligadas à própria estrutura física do condomínio e ao perfil dos idosos que ali residem.
A prevalência de sintomatologia depressiva entre os idosos foi de 23,3%, e os que residem no
condomínio possuem 2,7 vezes mais chance de apresentarem sintomas depressivos. A Secretaria de
Assistência Social tomou algumas medidas de promoção da saúde mental – atividades e passeios
oferecidos –, entretanto, há necessidade de maior estimulo por parte dos profissionais aos idosos com
sintomas depressivos, pois, por si só, estes não participam. A análise qualitativa revelou que a melhora
da qualidade de vida, referida pelos idosos, associa-se a inúmeros fatores, principalmente em relação às
condições de moradia e às vantagens que o condomínio oferece. De modo geral, o condomínio
proporciona melhorias à condição de vida do idoso em situação de vulnerabilidade social. Entretanto, um
dos pontos elencados neste estudo merece atenção por parte dos gestores: necessidade de
acompanhamento das condições de saúde desses idosos, cobertura pela ESF e que os profissionais de
saúde planejem ações que visem à manutenção da autonomia no cuidado, a qual é critério indispensável
para residir no condomínio.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Moradia, Políticas públicas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18268
D'ARTIBALE, Eloana Ferreira. O contato e a amamentação precoces no contexto de um hospital
amigo da criança. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Bercini, Luciana Olga
Resumo: Os Hospitais Amigos da Criança devem seguir critérios descritos como os “Dez passos para o
sucesso do aleitamento materno (AM)”. Dentre estes, destacamos o quarto passo, o qual estabelece que
se deve colocar o bebê em contato pele a pele com suas mães imediatamente após o parto e encorajar o
AM. Dessa forma, este estudo teve como objetivo analisar as vivências e os significados do contato e da
amamentação precoces em puérperas internadas em um Hospital Amigo da Criança (HAC), bem como
os fatores envolvidos em tais práticas. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem
qualitativa, que foi desenvolvido no Hospital Universitário Regional de Maringá. Participaram da pesquisa
16 mulheres que foram admitidas para o parto nessa instituição e que se encontravam aptas a
amamentar e a estabelecer o contato com o seu bebê logo após o nascimento. A coleta de dados foi
realizada de novembro de 2011 a janeiro de 2012, por meio da observação sistemática não participante
dos partos, anotações de diário de campo e entrevista semiestruturada com as mulheres após o parto.
Para o tratamento dos dados, foi aplicada a análise de conteúdo modalidade temática proposta por
Bardin. Dos resultados, emergiram quatro categorias: vivenciando o processo de nascimento na
presença/ausência do acompanhante; construindo o conhecimento sobre o contato e a amamentação
precoces; realizando o contato e a amamentação precoces; estabelecendo a relação da prática
assistencial ao parto e do processo de trabalho com o quarto passo. Observamos que apesar da
presença do acompanhante no momento do parto ter sido uma prática vivenciada por poucas
participantes, esta se constituiu um fator favorável para a efetivação do quarto passo. As puérperas
mostraram-se bastante receptivas à realização do quarto passo, todavia, apresentaram ter pouco
conhecimento em relação a essa prática, mostrando-se em alguns momentos surpresas e
despreparadas. Para as participantes, o momento do contato e AM precoces foi carregado de emoções,
às vezes difíceis de descrever. O tempo necessário para o início do contato esteve relacionado à
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prioridade dada aos cuidados de rotina e ao parto cesáreo, que interferiu negativamente no contato e
amamentação precoces, na medida em que adiou esse primeiro encontro. O estudo revelou ainda que o
quarto passo não foi plenamente desenvolvido como preconizado pela Iniciativa HAC, entretanto, práticas
intermediárias para a sua efetivação foram percebidas, como o contato entre mãe e filho ainda dentro do
período descrito como “sensitivo”. A prática assistencial ao parto e o processo de trabalho mostraram ser
decisivos na caracterização da assistência, facilitando a visualização das principais barreiras e caminhos
para o desenvolvimento e efetivação do quarto passo. Concluindo, podemos afirmar que temos um longo
caminho a percorrer, com muitos desafios a serem vencidos, considerando que para a consolidação do
quarto passo é necessário ir além das técnicas, já que há o envolvimento de vários fatores, como as
características socioculturais das pacientes, os profissionais, as instituições e a sociedade. Destarte,
esforços devem ser feitos pelos profissionais da saúde, especialmente os enfermeiros, no sentido da
realização de uma assistência sensível e integrada que leve em conta toda a singularidade que o
momento traduz.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Enfermagem, Interação mãe-filho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18270
ANTUNES, Flávia. Vivências dos cuidadores familiares de usuários de álcool que necessitaram
internação em terapia intensiva. 2012 . p. 176. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão do cuidado em saúde
Orientador: Oliveira, Magda Lúcia Félix de
Resumo: São frequentes as internações hospitalares de pacientes por complicações agudas ou crônicas
do abuso do álcool, no entanto, a internação em unidades de terapia intensiva (UTI) representa um
momento crítico e de difícil experiência para os usuários dessa droga e seus familiares, pois significa que
o problema do abuso do álcool tomou dimensões maiores em suas vidas, com possibilidade de sequelas
e a morte como desfecho. Em revisão integrativa, realizada previamente ao trabalho de campo, a partir
dos descritores “família” e “usuário de álcool” combinados, foram encontradas 13 publicações que
contemplavam as relações familiares de usuários de álcool, um número pequeno diante da importância
do tema, fundamental para subsidiar a prática clínica e o cuidado de enfermagem. Diante dessas
considerações, o presente estudo objetivou compreender a vivência de cuidadores familiares de
pacientes usuários de álcool que estiveram internados em terapia intensiva. Estudo exploratóriodescritivo, com abordagem de pacientes com diagnósticos médicos associados ao uso agudo ou crônico
de álcool que foram internados em unidade de terapia intensiva adulto de um hospital ensino da região
Noroeste do Paraná no período de janeiro a dezembro de 2011. A coleta de dados foi realizada por meio
de entrevista semiestruturada com 10 cuidadores familiares dos pacientes. Os dados quantitativos, para
caracterização dos usuários de álcool, cuidadores familiares e famílias, foram descritos em frequência
absoluta, e para análise dos dados qualitativos, foi utilizada a Análise de Conteúdo Temática. O cotidiano
do cuidado domiciliar a usuários de álcool foi reunido em três unidades de análise - Atividades do cuidar
antes e após a internação em terapia intensiva; O cuidar de um membro familiar usuário abusivo de
álcool; O apoio familiar como facilitador no processo de cuidar. Quanto aos sentimentos expressados
pelos cuidadores familiares, demarcou-se duas unidades de análise - A internação dos usuários de álcool
em UTI: a dor e o sofrimento de seus cuidadores familiares; A experiência de lidar com a morte e o luto
após a internação na UTI. Em relação aos usuários de álcool, a maioria era do sexo masculino, com
média de idade de 45,1 anos, divorciados, de baixa escolaridade e fora do mercado de trabalho. Todos
foram internados por efeitos da intoxicação alcoólica crônica, a média da internação hospitalar foi de 40,3
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dias e ocorreram três óbitos. Cinco famílias apresentavam renda inferior à três salários mínimos e a
dependência química do álcool por outros membros, esteve presente em sete delas. Entre os cuidadores
familiares, a média de idade foi de 46,7 anos, sendo a maioria do sexo feminino e irmãs dos pacientes.
Sete eram casados e apresentavam baixa escolaridade. Os cuidados domiciliares incluíram atividades de
vigilância e orientação para a abstinência, antes da internação na UTI; cuidados que visaram à reparação
ou ao tratamento da doença, imediatamente após a alta hospitalar; e atividades de vigilância, para evitar
recaídas, e de segurança do paciente, no momento da entrevista.Cuidar e co-habitar com usuários
dependentes de álcool, era uma situação difícil, pois seus cuidadores muitas vezes estiveram expostos à
violências. A colaboração dos demais familiares no processo de cuidar era importante fator facilitador ao
cuidador para a prestação de cuidados, e apesar das dificuldades cotidianas, o afeto pelo familiar se
sobrepunha à sobrecarga gerada pelo processo de cuidar. Os principais sentimentos relatados pelos
cuidadores familiares em relação à internação dos usuários de álcool em UTI foram sofrimento, tristeza,
desespero e culpa. A religiosidade apareceu como forma de enfrentamento ao sofrimento. A internação
dos usuários de álcool em UTI mostrou-se como um evento difícil de ser vivenciado pela família e
principalmente pelos seus cuidadores familiares que, não obstante a condição de conviver no ambiente
de alcoolismo depara-se com o evento da internação nesta unidade. Embora o caráter de alta tecnologia
e complexidade dessas unidades, é importante conhecer o contexto familiar e social do cuidador dos
pacientes pós alta hospitalar, pois o entendimento da realidade no qual ele está inserido, possibilita
identificar as reais necessidades de assistência ao mesmo, a quem ele cuida e à família, que norteará as
orientações no momento da saída da unidade. É importante a aproximação dos enfermeiros com as
famílias dos usuários de álcool que internam nesta unidade, a fim de mantê-los sempre informados,
acolhidos e orientados, uma vez que a atenção aos seus anseios, torna-se uma necessidade de cuidado
especial.
Palavras-chave: Bebidas alcoólicas, Cuidadores, Enfermagem, Família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18272
OLIVEIRA, Kézia de. História de vida de crianças com câncer: novas perspectivas para enfermagem.
2012 . p. 70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Marcon, Sonia Silva
Resumo: O presente estudo, de caráter exploratório-descritivo e qualitativo foi realizado na cidade de
Maringá – PR, tendo como objetivos: 1) apreender, a partir da percepção das crianças que vivenciam ou
vivenciaram o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do câncer, as mudanças ocorridas em suas
vidas; e 2) conhecer as fontes de apoio por elas utilizadas durante esse processo. Os informantes do
estudo foram oito crianças, com idades entre oito e doze anos, que são acompanhadas por uma
instituição filantrópica que apoia e auxilia o paciente com câncer e sua família. O desenvolvimento do
estudo ocorreu em conformidade com o preconizado pela Resolução 196-96 do CNS e seu projeto foi
aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual
de Maringá, pelo Parecer n.º 505-2011. A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro e dezembro
de 2011, por meio de entrevistas guiadas pela seguinte questão norteadora: “Conte-me como está sendo
a sua vida após a descoberta da doença”. O contato com as crianças iniciou-se ainda na instituição, para
aproximação e a criação de vínculos com elas. As entrevistas foram gravadas e realizadas em suas
residências, na presença e com o consentimento das respectivas mães. A entrevista constituiu-se de
duas partes, das quais a primeira visava à identificação da criança e a segunda se norteava pela seguinte
questão: “Conte-me como está sendo sua vida após a descoberta da doença”. Para análise dos dados
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adotou-se a Análise Temática, tendo-se identificado cinco categorias: 1) Vivenciando as alterações em
virtude do tratamento; 2) Restabelecendo o convívio social; 3) Buscando apoio para a superação dos
obstáculos; 4) Rompendo o cotidiano e 5) Vivenciando uma nova realidade. A descoberta do diagnóstico
impôs-lhes a condição de dependência, modificando sua rotina diária e a de toda a sua família. A fase do
tratamento trouxe alterações significativas na sua vida social, psicológica, e física. Por outro lado, o
convívio dessas crianças com os seus amigos e a curiosidade destas facilitaram sua aproximação com
alguns pares, os quais mostraram sentimentos de preocupação, carinho e humanidade para com a
criança enferma. Desta forma, este estudo permitiu refletir acerca do câncer, que traz intenso sofrimento
não só para a criança que vivencia essa doença, mas a todos que estão ao seu redor, entre estes os
familiares, amigos e profissionais. Salienta-se a necessidade de o profissional enfermeiro ouvir as
histórias dessas crianças para propor estratégias capazes de melhorar sua qualidade de vida nesse
período de dor e sofrimento.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica, Neoplasias, Saúde da criança.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18274
INOUE, Laryssa. Sentimentos e perspectivas de futuro de usuários de substâncias psicoativas em
tratamento em Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. 2012 . p. 90. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Waidman, Maria Angélica Pagliarini
Resumo: O abuso e a dependência de drogas são problemas de saúde relevantes na sociedade atual.
Até a década de 1980, a assistência aos indivíduos com algum tipo de dependência no Brasil acontecia
exclusivamente nos moldes hospitalocêntricos. Foi a partir do ano de 2002, com a promulgação da
portaria 336, que começou a ser implantado o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPSad) como serviço de referência na assistência ao dependente químico em âmbito nacional. A
dependência provoca alterações importantes na vida do usuário de drogas, diminuindo sua autoestima e
afetando a busca por melhores condições de vida. Assim, este estudo teve como objetivos apreender a
vivência de pessoas usuárias de substâncias psicoativas em tratamento em CAPS-ad, compreender os
sentimentos e comportamentos dos usuários antes e durante o tratamento e discorrer acerca das
percepções sobre a vida antes e durante o tratamento e suas perspectivas para o futuro. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, de caráter exploratório descritivo, cujos dados foram coletados junto a 28 usuários e
ex-usuários de drogas em tratamento em CAPS-ad no período de agosto a setembro de 2012. Os dados
foram coletados pela técnica de grupo focal, a partir da questão norteadora: “Como é ser um usuário de
drogas?”, associada a outras questões que compunham o guia de temas, necessárias para atingir os
objetivos do estudo. Os dados foram analisados segundo Análise Temática de Conteúdo de Bardin. O
estudo respeitou os preceitos éticos que envolvem pesquisas com seres humanos e o projeto foi
aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade
Estadual de Maringá, (Parecer----- 67292/2012). Através dos resultados foi possível identificar alterações
dos sentimentos e comportamentos antes e depois do tratamento. A vida antes do tratamento era
marcada por sentimentos de inferioridade, tristeza pela perda de vínculo com a família, comportamentos
agressivos e orientados pela necessidade de saciar a vontade de usar drogas. Depois de iniciarem o
tratamento, ao refletirem sobre as experiências que viveram mostram-se arrependidos dos
comportamentos desviantes que assumiram no passado. Os novos comportamentos baseiam-se no
reestabelecimento dos laços familiares e na busca pela abstinência. Ficou evidente que o tratamento
contribuiu para o restabelecimento da identidade desses sujeitos, que tomaram a decisão de mudar de
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vida e buscam diariamente a vida sem drogas. Os sujeitos percebem que a vida antes do tratamento era
um viver inautêntico, em função dos prejuízos imputados pelo consumo de drogas. Conscientes da
necessidade de mudança buscaram ajuda do CAPS-ad e, por meio do tratamento, readaptaram sua vida
e hoje aceitam suas limitações, entendem o que os motivou a buscar a droga e retornam o convívio com
a família, projetando novos caminhos de vida. Acredita-se que o CAPS-ad tem função primordial na vida
desses sujeitos e de suas famílias, pois acolhe esses indivíduos em momento de intensa fragilidade
emocional e contribui para a reconstrução de suas vidas, conforme as possibilidades de cada caso.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde mental, Usuários de drogas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18275
FURLAN, Mara Cristina Ribeiro. Avaliação das ações dos serviços de Atenção Primária à Saúde no
controle da tuberculose em adultos no Paraná. 2012 . p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Marcon, Sonia Silva
Resumo: Considerando a magnitude global da tuberculose, a dimensão organizacional e de
desempenho dos serviços de saúde que integram a Atenção Primária em Saúde (APS) são
preponderantes para o controle da doença, sendo que dentre os quais destacam-se: porta de entrada,
acesso, vínculo e enfoque familiar. Nesta perspectiva, o presente estudo objetivou avaliar, sob a
percepção do doente, a organização e o desempenho dos serviços de controle da Tuberculose na 15º
Regional de Saúde do Paraná. Trata-se de uma pesquisa no campo avaliativo, com abordagem
quantitativa e qualitativa, originada de um projeto matriz intitulado “Assistência e controle da tuberculose
no estado do Paraná”. No período de abril a junho de 2012, foram entrevistados 89 pacientes que
realizavam o tratamento de TB no âmbito da 15ª Regional de Saúde do Paraná com uso do questionário
Primary Care Assessment Tool, além da questão norteadora: Conte-me como ocorreu seu diagnóstico de
TB e qual foi seu sentimento frente ao mesmo. Os dados quantitativos foram submetidos à análise de
variância e os qualitativos à análise de conteúdo. Os resultados revelaram que a maior parte dos
pacientes encontrava-se em vulnerabilidade social. A Unidade Básica de Saúde (UBS) foi o primeiro
serviço procurado em 39,3% dos casos quando apareceram os sintomas de TB. Contudo, o diagnóstico
foi realizado em ambiente hospitalar para 42,7% dos pacientes. Além disso, o tempo de diagnóstico da
doença foi tardio, sendo que o paciente teve que procurar as unidades de saúde diversas vezes até
conseguir atendimento. O acesso ao tratamento foi considerado melhor do ponto de vista geográfico para
os pacientes que realizavam o tratamento nas UBS e, para aqueles que realizavam nos ambulatórios de
referência, foi o aspecto organizacional. Os indicadores relacionados às barreiras econômicas para o
acesso e a realização de visitas domiciliares pelos profissionais de saúde tiveram desempenho
insatisfatório nos dois tipos de serviços. Em relação ao vínculo, encontrou-se que o enfermeiro é o
profissional que os usuários mais procuram nos momentos de necessidade e que a comunicação entre
profissional-usuário é insatisfatória, já que os profissionais não dão tempo suficiente para os usuários
realizarem questionamentos, não esclarecem dúvidas e nem investigam sobre outros problemas de
saúde de forma suficiente. Outro achado importante é que as equipes que trabalham no controle da TB
não estão realizando a avaliação dos comunicantes domiciliares e nem inserindo a família como aliada no
processo de tratamento dos usuários de forma ideal. Entre os aspectos que permitem o diagnóstico
precoce da TB estão a disponibilidade de transporte para a realização de exames, a visita domiciliar para
entrega destes e a investigação dos comunicantes de pessoas com a doença já instalada. Por outro lado,
a inabilidade dos profissionais de saúde em perceber a doença e para identificarem os sintomáticos
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respiratórios, o serviço de saúde não resolutivo, presença de TB extrapulmonar e atuação dos
profissionais de saúde de forma não integral e humanizada retardam o diagnóstico. Entre os sentimentos
frente ao diagnóstico de TB, encontram-se medo, receio e angústia decorrentes do preconceito e estigma
apresentado pela comunidade e familiares Conclui-se que há necessidade de aprimoramento da
organização e do desempenho dos serviços de saúde, tanto das UBS quanto dos ambulatórios de
referência, com o sentido de contribuir para o diagnóstico precoce, tratamento e controle da tuberculose.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Enfermagem, Tuberculose.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18276
MANOEL, Maria Fernanda. Processo educativo no acompanhamento de indivíduos com Diabetes
mellitus tipo 2. 2012 . p. 70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Marcon, Sonia Silva
Resumo: O Diabetes mellitus tipo 2 é um fenômeno mundial que vem crescendo de forma acelerada no
Brasil. Avaliar a efetividade de estratégias de acompanhamento dos indivíduos com diabetes é
fundamental para aprimorar a assistência a estas pessoas. O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade
da intertervenção educativa individual e em grupo utilizados em um programa de acompanhamento ao
indivíduo com Diabetes mellitus tipo 2, no que se refere ao conhecimento sobre a doença, impacto do
diabetes na qualidade de vida, na adoção de ações de autocuidado e nos resultados clínicos e
laboratoriais. Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, realizado com uma amostra de 150
indivíduos, participantes de um programa de acompanhamento ao paciente crônico da cidade de
Londrina-PR, selecionados por conveniência. Os dados foram coletados no período de outubro de 2011 a
fevereiro de 2012, por meio de entrevista semiestruturada e aplicação de quatro instrumentos:
questionário de caracterização; questionário de conhecimento do diabetes (DKN-A); questionário de
impacto do diabetes na qualidade de vida (PAID) e questionário de aderência às atividades de
autocuidado no paciente diabético (QAD). Para análise dos dados utilizou-se programa Software R. Para
avaliar a proporção entre as variáveis foi utilizado o Teste não paramétrico para proporções, o Teste de
Fisher e o Teste de Kruscall Wallis. Para a análise das variáveis dentre os grupos foi utilizado o Teste de
Wilcoxon, para todos os testes foi considerando intervalo de confiança de 95%. Os resultados mostram
que a maioria dos indivíduos era do sexo feminino, de cor branca, morava com companheiro / esposo (a),
tinha mais de oito anos de estudo e renda individual média de cinco salários mínimos. A comorbidade
mais frequentemente relatada foi a hipertensão arterial. Em ambos os modelos de intervenção realizados,
consulta de enfermagem individualizada e participação em grupo, foram observadas melhoras dos
indicadores após seis meses de acompanhamento. Para os participantes acompanhados individualmente
observou-se um aumento médio no nível de conhecimento de 10,66% após três meses e de 15,65 %
após seis meses. Já para os indivíduos da intervenção em grupo houve um aumento do nível de
conhecimento de 12,56% após três meses e de 20,38% após seis meses. O impacto do diabetes na
qualidade de vida diminuiu nos dois grupos, e de forma mais acentuada no segundo momento avaliado
(17,63% e 20,11% nos indivíduos da intervenção individual e 27,50% e 38,41% nos indivíduos do grupo).
Já com relação à adoção de ações de autocuidado, observou-se aumento no primeiro momento e
redução após os seis meses (aumento de 5,60% e redução de 32,42%; aumento de 20,92% e redução
de 22,54% respectivamente para intervenção individual e em grupo), demonstrando, de certo modo que
na intervenção em grupo, a adoção das práticas de autocuidado são mais duradouras. De modo geral
não foi observada diferença na efetividade das duas modalidades de intervenção em relação aos
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indicadores clínicos e laboratoriais. Conclui-se que os dois modelos de intervenção em análise, a
individual e em grupo, são capazes de auxiliar os indivíduos com Diabetes mellitus tipo 2 à medida que
favorecem o conhecimento sobre a doença, diminuem o impacto na qualidade de vida e promovem a
aderência às práticas de autocuidado.
Palavras-chave: Diabetes mellitus, Doença crônica, Educação em saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18277
VERONEZ, Marly. Protocolo de alta em neonatologia: importância da ação educativa no contexto do
cuidado ao bebê pré-termo. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Higarashi, Ieda Harumi
Resumo: A internação do recém-nascido pré-termo (RNPT) na unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN) é evento que se traduz em experiência complexa para todos os envolvidos, família e equipe
cuidadora. Treinar a família a desenvolver habilidades e segurança para cuidar do RNPT é um dos
desafios da enfermagem. Portanto, as intervenções devem ser direcionadas e trabalhadas de forma
precoce ainda dentro do hospital, com vistas à capacitação familiar para o cuidado pós-alta no domicílio.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi descrever o processo de desenvolvimento de uma proposta
de protocolo de alta para RNPT. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de abordagem
qualitativa que utilizou como referencial metodológico a pesquisa convergente assistencial. Participaram
sete mães de RN com idade gestacional inferior a 37 semanas e peso de nascimento igual ou superior a
1.500 gramas e que estivessem internados na UTIN e ou Unidade de Cuidados Intermediários por um
período mínimo de 72h. A coleta dos dados ocorreu entre outubro e dezembro de 2011 por meio de
observação participante, entrevista semiestruturada e informal, realizadas em momentos distintos:
durante a internação hospitalar dos RN, por ocasião do processo de orientação e inserção materna no
cuidado do RN até a alta e, posteriormente, em encontros realizados no domicílio das famílias e
ambulatório de especialidades do Hospital Universitário de Maringá. Todos os dados foram submetidos à
análise de conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciaram que as orientações efetuadas durante a
internação do bebê possibilitaram a construção de suporte materno para o cuidado domiciliar, servindo
como roteiro inicial do cuidado pelas mães e possibilitando a adaptação gradativa até a inserção definitiva
na rotina familiar. Apesar de implementado o processo de preparo para a alta, dúvidas persistiram por
ocasião da realização dos cuidados pelas mães no domicílio, relacionando-se à temperatura corporal,
banho e amamentação. O estudo permitiu concluir que, dentro da proposta de protocolo para a alta, os
cuidados básicos com a alimentação (e demais cuidados correlatos) e com a higiene do RN constituíramse em temáticas que exigiram o maior número de intervenções educativas. Outrossim, a organização dos
tópicos em grupamentos temáticos como os derivados das discussões dos resultados do estudo Cuidados de higiene e conforto, Aleitamento materno, Higiene das mãos, Cuidados gerais no domicílio,
Cuidados específicos, Rotinas assistenciais da UTIN, Informações sobre estado clínico do bebê,
Acompanhamento ponderal - entre outros emanados de cada realidade assistencial, servem de
referencial para o direcionamento da abordagem educativa nestes contextos. Outro aspecto essencial
para o sucesso do processo educativo em saúde, se refere à consolidação de um relacionamento
terapêutico adequado, pautado na comunicação efetiva e no acolhimento, permitindo que a construção
da autonomia materna para o cuidado se faça de forma sistematizada e eficaz. Assim, as implicações do
estudo para a área de conhecimento da enfermagem expõe a importância da pesquisa científica,
enquanto instrumento para o diagnóstico das realidades assistenciais, destacando problemas do
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cotidiano do enfermeiro, e apontando possibilidades de sistematizar a ação cuidativa nos diferentes
contextos, norteada pela busca da qualificação da assistência.
Palavras-chave: Alta do paciente, Educação em saúde, Enfermagem, Prematuro.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18278
BARRETO, Mayckel da Silva. Prevalência de não-adesão à terapêutica farmacológica e do
inadequado controle pressórico em indivíduos com hipertensão arterial em Maringá - Paraná. 2012
. p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Marcon, Sonia Silva
Resumo: A hipertensão arterial apresenta gênese multifatorial, caráter crônico insidioso e evolução
oligossintomática ou assintomática, o que contribui para a não adesão ao tratamento e, por conseguinte,
para o inadequado controle pressórico. Por sua vez, a manutenção de níveis tensionais elevados
constitui fator de risco para o surgimento de complicações a médio e longo prazo. Sendo assim, o
enfermeiro, como elemento-chave no processo assistencial à pessoa com hipertensão, deve conhecer
suas características, potencialidades, dificuldades e reais necessidades para, a partir delas, elaborar e
implementar estratégias de intervenção que favoreçam a adesão ao tratamento e o controle da pressão
arterial. Diante do exposto, os objetivos principais do estudo foram: identificar os índices de não adesão à
farmacoterapia anti-hipertensiva no município de Maringá (PR), verificar a associação de fatores
socioeconômicos, assistenciais e pessoais com a não adesão ao tratamento medicamentoso, o
inadequado controle pressórico e a hospitalização de pessoas com hipertensão acompanhadas pela
atenção primária, e ainda compreender como os indivíduos com hipertensão percebem a influência da
família na adesão/não adesão ao tratamento. O estudo foi desenvolvido em duas vertentes
metodológicas: a quantitativo-descritiva de corte transversal, realizada com 422 indivíduos com
hipertensão, e a qualitativo-descritiva, realizada com 18 sujeitos hipertensos. Os dados foram coletados
no período de dezembro de 2011 a março de 2012, por meio de visitas domiciliares, utilizando-se um
questionário semiestruturado. Os resultados demonstraram que, em sua maioria, os entrevistados eram
do sexo feminino (59,48%), casados (68,96%), idosos (63,25%), de baixa renda familiar (82,94%), com
comorbidades (61,14%), de baixo nível educacional (63,51%) e com pouco tempo de diagnóstico
(56,16%). De acordo com o instrumento utilizado, 180 (42,65%) indivíduos foram considerados não
aderentes ao tratamento medicamentoso, e aqueles que apresentaram pouco conhecimento sobre a
doença, farmacoterapia complexa e insatisfação com o serviço de saúde tiveram maior resistência a
aderir à terapêutica. Outro achado importante foi que quase a metade dos entrevistados (44 89%)
apresentou inadequado controle pressórico, o qual esteve significativamente associado à idade mais
elevada, não adesão à farmacoterapia, não comparecimento às consultas agendadas e prescrição
medicamentosa de três ou mais drogas anti-hipertensivas. Os casos de hospitalização por complicações
da doença foram poucos (12,08%) e em grande parte se deveram a crises hipertensivas ou pseudocrises
hipertensivas (47,05%). Homens, idosos, não aderentes à farmacoterapia e indivíduos que apresentavam
inadequado controle pressórico e comorbidades foram os mais comumente hospitalizados. Na análise
dos dados qualitativos apreendeu-se que a família foi descrita como agente facilitador da adesão ao
tratamento e incentivador da adoção de práticas de autocuidado, e quando isto não ocorria, geralmente o
motivo era que os indivíduos se sentiam responsáveis pelo controle da doença; no entanto alguns
participantes referiram não receber apoio familiar na proporção desejada. Todos estes achados reforçam
a necessidade de o enfermeiro da Atenção Primária trabalhar buscando, pela simplificação dos
esquemas terapêuticos, o desenvolvimento de maior vínculo com o indivíduo hipertenso e sua família, e
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realizar mais atividades de promoção à saúde, com repasse de informações e sensibilização da
população hipertensa acerca dos danos ocasionados pela não adesão ao tratamento.
Palavras-chave: Adesão à medicação, Enfermagem, Hipertensão.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18280
OLIVEIRA, William Tiago de. Análise do bem-estar de cuidadores familiares de adultos com
neoplasia maligna no âmbito domiciliar. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos da vida
Orientador: Sales, Catarina Aparecida
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, que objetivou
analisar o Bem-Estar Global de cuidadores familiares de adultos com neoplasia maligna no âmbito
domiciliar e sugerir medidas de promoção do bem-estar global a esses cuidadores. O estudo foi
desenvolvido no município de Maringá-PR. O contato com esses cuidadores deu-se por meio da Rede
Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) – regional de Maringá, que atende pacientes oncológicos,
usuários do Sistema Único de Saúde, com poucas condições financeiras, residentes nas cidades
pertencentes a 15ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. No período da coleta de dados, a RFCC
continha o cadastro de 273 pacientes com neoplasias malignas. Destes, 170 foram selecionados por
residirem no município de Maringá. Dos 170 contatos, 74 foram excluídos. Portanto, a população final
deste estudo foi constituída por 96 cuidadores. Para a descrição do perfil sociodemográfico foi elaborado
um questionário contendo 12 questões. Para avaliar a parte específica, foi utilizado o Questionário de
Avaliação do Bem-Estar Global (BEG). A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho de 2011 a
fevereiro de 2012. Os resultados foram organizados e analisados a partir de bancos de dados nos
softwares Excel 2012 e pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 18.0),
seguida da análise descritiva (média, desvio-padrão, frequência e percentual). Para verificar a associação
entre as variáveis categóricas (dados sciodemográficos) e as variáveis métricas (escores do Questionário
de Avaliação do Bem-Estar Global) foi efetuada análise inferencial de comparação de médias, utilizando
o teste ‘t’ de Student para comparar duas médias e Análise de Variância (Anova) para múltiplas
comparações, com nível de significância estabelecido em p<0,05. Evidenciou-se que os maiores escores
estão relacionados às crenças espirituais e religiosas e, portanto, são os fatores que mais contribuem
para a elevação do bem-estar dos cuidadores; as preocupações com a família e com o desconforto físico
e emocional da pessoa com câncer foram os itens que mais tiveram impacto negativo no bem-estar
global dos cuidadores. O cuidado realizado no domicílio foi considerado como fator que possibilita maior
calmaria e privacidade para o cuidador familiar, de modo a potencializar seu bem-estar. As características
sociodemográficas que estiveram relacionadas à diminuição do bem-estar foram: mulheres
desquitada/separada, mães, nível superior de escolaridade, realizar atividades profissionais, ser o único
cuidador, possuir renda familiar menor que um salário mínimo e ter problemas de saúde. Concluiu-se que
as equipes de saúde precisam estar atentas às tensões vivenciadas pelos cuidadores de pacientes com
câncer no domicílio para desta forma planejar estratégias de intervenção de acordo com sua realidade,
valorizando as instâncias físicas, emocionais, sociais, culturais, espirituais e éticas. Essas informações
são relevantes para a prestação de um cuidado mais sistematizado e efetivo que possibilite transformar a
realidade vivenciada por esses indivíduos, promovendo o seu bem-estar.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Neoplasia, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 17819
BOTELHO, Marina Raduy. Anticorpos anti-toxoplasma Gondii em pacientes renais, sob tratamento
dialítico e trasplantado, e sua associação com antígenos leucocitários humanos. 2012 . p. 80.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: O cuidado à saúde nos diferentes ciclos de vida
Orientador: Borelli, Sueli Donizete
Resumo: Toxoplasma gondii (T.gondii) é um parasito intracelular obrigatório de ampla distribuição
mundial infectando até um terço da população e grande diversidade de outras espécies. Diversas são as
formas da apresentação desta parasitose, porém grande parte das infecções primárias por T. gondii são
assintomáticas em decorrência de efetividade do sistema imunológico. Indivíduos imunocomprometidos,
como pacientes em diálise e transplantados, tem sido alvo frequente de infecções oportunistas em que o
quadro clínico é considerado grave com elevados índices de morbidade e mortalidade. A infecção está
diretamente ligada à imunidade do indivíduo e o Complexo Principal de Histocompatibilidade (CPH) está
envolvido nessa função. Tais moléculas nos seres humanos são chamadas de Antígenos Leucocitários
Humanos, ou sistema HLA, do inglês Human Leucocyte Antigen. Os genes
HLA são os mais
polimórficos de todos os genes dos mamíferos. A existência de centenas de alelos em todos os locos
permite existir uma vasta variabilidade genotípica. Essa diversidade assim como o polimorfismo dos
genes do sistema HLA juntamente com a participação na resposta imune, faz com que ele desempenhe
papel de grande importância na patogenia de
várias doenças, porém pouco se conhece sobre a
correlação entre a tipagem HLA e toxoplasmose em indivíduos renais. O presente estudo teve como
objetivo verificar a prevalência de anticorpos anti-T. gondii (IgM e/ou IgG) e sua correlação com as
especificidades HLA classe I (HLA-A e B) e classe II (HLA- DRB1) em pacientes renais em tratamento
dialítico e transplantados). A população deste estudo foi composta por 203 pacientes em diálise, 53
transplantados renais e 73 voluntários saudáveis. Para a detecção e caracterização de anticorpos antiT. gondii foi utilizado o método ELISA, aplicando-se o
Ensaio Imunoenzimático de Micropartículas
(MEIA) quantitativo (Abbott Diagnostics AxSYM® SYSTEM Toxo IgG e IgM para o T. gondii). Para a
tipificação HLA foi utilizado o kit LABType® SSO One Lambda aliado à tecnologia Luminex. Entre os
256 pacientes, em diálise e transplantados, a soroprevalência para anticorpos IgG foi de 133,11% e
para os anticorpos IgM foi de 0,99%. Entre os 203 pacientes em diálise, 68,96% foram soropositivos
para anticorpos IgG enquanto entre os 53 transplantados, 64,15% foram positivos para esse anticorpo.
Com relação ao anticorpo IgM, apenas 0,99% dos pacientes sob tratamento apresentaram positividade
não encontrando nos pacientes transplantados. Ao analisar à
tipagem HLA e associação com a
toxoplasmose independente do grupo de pacientes, observou-se maior freqüência de especificidades
HLA classe II (DRB1*17, DRB1*07) sugerindo suscetibilidade para toxoplasmose.
Palavras-chave: Antígenos hla, Diálise renal, Enfermagem, Insuficiência renal crônica, Toxoplasmose.
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198003

Nº de Classificação: 17820
MURASSAKI, Ana Claudia Yassuko. Um emprego x multiemprego e a capacidade para o trabalho de
profissionais de enfermagem. 2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Enfermagem. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Matsuda, Laura Misue
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Resumo: Estudo transversal, de abordagem quantitativa, do tipo pré-experimental por comparação com
grupo estático, que teve como objetivo geral Investigar a capacidade para o trabalho de trabalhadores de
enfermagem com um emprego e com multiemprego. Aplicou-se um questionário, adaptado do "Inventário
Sócio-Demográfico e Ocupacional" e "Índice de Capacidade para o Trabalho" (ICT), a 208 trabalhadores
de enfermagem com um emprego (Grupo 1) e 52 com multiemprego (Grupo2), durante o período de
fevereiro a abril de 2011. O inventário possui 20 questões estruturadas e semiestruturadas, relativas aos
aspectos sociodemográficos e ocupacionais; enquanto o ICT consiste num questionário autoaplicável,
composto por dez questões fechadas que avaliam a capacidade para o trabalho, a partir da percepção do
trabalhador. A pontuação alcançada no ICT pode variar entre 07 e 49 pontos e, de acordo com o escore
obtido, a capacidade para o trabalho foi classificada em Baixa (?35 anos: 07-36; >35 anos: 07-27 pontos);
Moderada (?35 anos: 37-40; >35 anos: 28-36 pontos); Boa (?35 anos: 41-44; >35 anos: 37-43 pontos) e
Ótima (?35 anos: 45-49; >35 anos: 44-49 pontos), segundo a idade do respondente. Posteriormente a
essa classificação, com a finalidade de comparar a capacidade para o trabalho do Grupo 1 e do Grupo 2
com as variáveis sociodemográficas e ocupacionais, procedeu-se a reclassificação do ICT em
Inadequado, que corresponde a soma dos escores Baixo e Moderado, ou Adequado, equivalente aos
escores Bom e Ótimo. Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel® e analisados no programa
Statistica 8.0® e Epi Info 3.5.1®. Na análise inferencial, aplicou-se o Teste Exato de Fischer, o Teste QuiQuadrado de Yates Corrigido e o Teste de Pearson, considerando o intervalo de confiança de 95% e
nível de significância de 5%. Os resultados foram apresentados em formato de três artigos científicos. No
primeiro, discutem-se os resultados da Revisão Integrativa sobre a capacidade para o trabalho de
trabalhadores de enfermagem, na qual se obteve um total de 05 publicações. As produções encontradas
apontaram que, embora reduzida, de maneira geral, a capacidade de trabalho era boa entre os
profissionais de enfermagem.Dentre os determinantes que atuam negativamente, dois estudos
apontaram algumas condições sociodemográficas e dois evidenciaram o trabalho. Quanto aos
determinantes que se relacionam positivamente, três estudos constataram ser o estilo de vida; a saúde; o
nível de escolaridade e a competência. No segundo artigo, verificou-se a associação de características
sociodemográficas e ocupacionais em trabalhadores de enfermagem com um emprego e multiemprego.
Constatou-se que o sexo masculino e a não-realização de horas extras aumentam a razão de chance de
ter multiemprego; e que o afastamento por doença relacionada ao trabalho consiste em fator de proteção
para não assumir mais de um emprego. No terceiro artigo, comparou-se a influência das variáveis
sociodemográficas e ocupacionais sobre a capacidade para o trabalho de profissionais de enfermagem
com um emprego e com multiemprego. Não foi constatada associação significativa entre o número de
empregos e a capacidade para o trabalho; em relação à associação da capacidade para o trabalho com
as variáveis sociodemográficas e ocupacionais, não houve diferença entre os trabalhadores de
enfermagem com multiemprego e com um emprego. Verificou-se que a presença de problema de saúde,
afastamento ou restrição relacionado ao trabalho, aumentou a razão de chance dos sujeitos de
apresentarem capacidade de trabalho inadequada, sobretudo naqueles com multiemprego. Conclui-se
que a capacidade para o trabalho não se associa ao número de empregos dos trabalhadores de
enfermagem investigados. Além disso, especialmente nos trabalhadores com multiemprego, a Saúde é o
determinante que mais interfere na capacidade para o trabalho.
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho, Carga de trabalho, Enfermagem, Saúde do
trabalhador, Trabalhadores.

Abstract: Cross-sectional study, of quantitative approach, of pre-experimental type by comparison with
static group, which aimed to investigate the capacity for work of nursing workers with one job and multiple
jobs. It was applied a questionnaire, adapted of the "Inventário Sócio-Demográfico e Ocupacional" and
"Work Ability Index" (WAI), to 208 nursing workers with one job (Group 1) and 52 with multiple jobs (Group
2), during the period from February to April 2011. The inventory has 20 structured and semi-structured
questions, related to socio-demographic and occupational aspects; while the WAI consists of a selfadministered questionnaire, composed of ten closed questions that assess the capacity for work, from the
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worker's perception. The punctuation achieved in WAI can range between 07 and 49 points and,
according to the obtained score, the capacity for work was classified in Low (?35 years old: 07-36; >35
years old: 07-27 points); Moderate (?35 years old: 37-40; >35 years old: 28-36 points) Good (?35 years
old: 41-44; >35 years old: 37-43 points) and Great (?35 years old:45-49; >35 years old: 44-49 points),
according to the age of who answers. After this classification, aiming to compare the capacity for work of
Group 1 and the capacity for work of Group 2 with the socio-demographic and occupational variables, it
was proceeded with the reclassification of WAI in Inadequate, that corresponds to the sum of Low and
Moderate scores, or Adequate, equivalent to the Good and Great scores. The data were tabulated in
Microsoft Office Excel® and analyzed in the Statistics 8.0® and Epi Info 3.5.1®. In inferential analysis, it
was applied the Fisher's Exact Test, the Yates' Corrected Chi-square Test and Pearson's Test,
considering the confidence interval of 95% and a significance level of 5%. The results were showed in the
form of three scientific articles. At first, it was discussed the results of the Integrative Review about the
capacity for work of nursing workers, in which it was obtained a total of 05 publications. The found
productions indicated that, although reduced, in general, the capacity for work was good among nursing
professionals. Among the determinants that act negatively, two studies indicated some socio-demographic
conditions and two showed the job. Concerning the determinants that relate themselves positively, three
studies noticed to be the lifestyle; the health; the level of education and the competence. In the second
article, it was noticed the association of socio-demographic and occupational characteristics in nursing
workers with one job and multiple jobs. It was found that the male and the not working overtime increase
the odds ratio of having multiple jobs; and that the sick leave related to the work consists of a protective
factor for not taking more than one job. In the third article, it was compared the influence of sociodemographic and occupational variables on the capacity for work of nursing professionals with one job
and multiple jobs. There was no found significant association between the number of jobs and the
capacity for work; regarding the association of capacity for work with the socio-demographic and
occupational variables, there was no difference between the nursing workers with multiple jobs and one
job. It was noticed that the presence of a health problem, leave or restriction related to work, increased the
people's odds ratio of having inadequate capacity for work, especially in those with multiple jobs. It was
concluded that the capacity for work is not associated to the number of the investigated nursing workers'
jobs. Moreover, especially in workers with multiple jobs, the Health is the determinant that interferes more
in the capacity for work.
Key words: Work capacity evaluation, Workload, Workers, Nursing, Occupational health.
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000198009

Nº de Classificação: 18432
RODRIGUES, Ana Maria Maia. A preceptoria nos campos de prática na formação do enfermeiro em
universidades de Fortaleza-Ceará. 2012 . P. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem.
Orientador: Freitas, Consuelo Helena Aires de
Resumo: A integralidade do cuidado como principal diretriz do Sistema Único de Saúde tem fomentado
mudanças no perfil dos profissionais da saúde no sentido de torná-los consoantes com este novo
paradigma. As Instituições de Ensino Superior, pilares neste processo, vem buscando corresponder às
necessidades da sociedade através da graduação. O objeto deste estudo consiste na formação
profissional de enfermeiros por meio da preceptoria em enfermagem e teve o objetivo de compreender
como ocorre o ensino desenvolvido por enfermeiros assistenciais nos serviços que são cenários para o
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processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação em Enfermagem no município de Fortaleza
Ceará, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, projetos políticos pedagógicos, metodologias de
ensino aprendizagem, e suas articulações teóricas e práticas, segundo o modelo de saúde integral
preconizado pelo SUS. Utilizou-se a abordagem multimétodo por meio de entrevista semiestruturada
junto a 20 enfermeiros da Rede de Atenção à Saúde, que atuavam como preceptores dos cursos de
graduação, de Fortaleza - Ceará, de fevereiro a março de 2012, questionário no sentido de delinear as
características do grupo e a observação sistemática para que fosse possível esclarecer dúvidas acerca
dos dados das entrevistas. O tratamento dos dados das entrevistas ocorreu por meio da análise de
conteúdo de Bardin. Os resultados revelaram que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido
pelos preceptores apresenta influência do modelo flexneriano, cartesiano biologista individual como uma
forma arraigada de se ensinar saúde e como os desafios para preceptoria. Apreendeu-se que integração
docente assistencial tem enfrentado dificuldades para que se torne estratégia para consolidação do SUS:
a grande demanda de usuários dos serviços como resultado da pouca resolubilidade das linhas de
cuidado, carências de recursos materiais e humanos, além do distanciamento da academia como ponto
de apoio para os preceptores têm corroborado para um ensinar-saúde longe da perspectiva da
integralidade. Concluiu-se que o ensino de enfermagem com vistas à integralidade do cuidado a partir da
preceptoria ainda é um caminho a ser percorrido. A consolidação do SUS, como sistema de saúde,
abrange fatores que ultrapassam as possibilidades de enfermeiros como participantes do processo de
formação. Questões relacionadas à política e gestão têm incidido diretamente sobre o processo de cuidar
desenvolvidos em serviços, influenciando a formação profissional.
Palavras-chave: Enfermagem, Sistema único de saúde.

Abstract: Comprehensive care as the main guideline of the National Health System (SUS) has promoted
changes in the profile of health professionals in order to make them consonant with this new paradigm.
The Higher Education Institutions, pillars in this process, have been seeking to meet the needs of society
through graduation. The object of this study is the professional
training of nurses through nursing
preceptorship and we aimed to understand how the teaching developed by nursing assistants happens in
services that are scenarios for the teaching and learning processes of undergraduate nursing courses in
the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, based on the National Curriculum Guidelines, political pedagogical
projects, teaching and learning methods, and its practical and theoretical articulations, following the
model of comprehensive health advocated by SUS. We used a multi-method approach through semistructured interview with 20 nurses from the Health Care Network, who worked
as preceptors for
undergraduate courses in Fortaleza, it was carried out from February to March 2012; we applied a
questionnaire in order to trace the group profile and the systematic observation so we could answer
questions about the data from the interviews. The treatment of data from the interviews happened
through the Bardin's content analysis. The results
revealed that the teaching and learning process
developed by preceptors is influenced by the Flexner's model, individual biological Cartesian as a way of
teaching health and the challenges for preceptorship. We learned that the teaching care integration has
struggled to become a strategy to consolidate the SUS: a large demand of service users as a result of
low solvability of lines of care, lack of material and human resources, as well as the distance from the
university as a support for the preceptors have corroborated to a teaching and health away from the
comprehensive perspective. We concluded that nursing education seeking comprehensive care from the
preceptorship still has a long way to go. The consolidation of SUS as health system includes factors
beyond the possibilities of nurses as participants in the training process. Issues related to policy and
management have focused directly on the care
process developed in services, influencing the
professional training.
Key words: Nursing, Preceptorship, Unified Health System.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/ANA%20MARIA%20MAIA%20RODRIGUES.pdf
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integral:

Nº de Classificação: 18433
SILVA, Aurilene Lima da. Significados e sentidos da úlcera por pressão adquirida na internação
hospitalar: estudo de enfermagem sobre mulheres com cardiopatia. 2012 . P. 60. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará.
Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde.
Orientador: Silva, Lúcia de Fátima da

Bases

Resumo: Estudo fenomenológico, cujo objetivo foi compreender os significados e sentidos atribuídos por
mulheres com cardiopatia à ocorrência da úlcera por pressão adquirida na internação hospitalar. Dos
discursos de oito mulheres, obtidos por meio de entrevistas apreenderam-se significações imediatas, das
quais emergiu um fio condutor à interpretação do seu sentido. As mulheres demonstraram essa vivência
significando desconforto, seja pela dor, pela presença, realização e/ou manutenção do curativo, seja pela
imobilidade parcial no leito; medo de complicação na ferida; desamparo diante da permanência no
hospital e desejo de retornar ao lar; (des)conhecimento sobre a situação vivenciada; e agradecimento
pelo cuidado recebido, manifestando conformação, fé e esperança. A compreensão, fundamentada no
pensamento filosófico de Martin Heidegger, na obra Ser e tempo, revelou a existência das mulheres,
veladas nas suas significações. Na investigação, a pre-sença das mulheres se desvelou como existente
inautêntica, ao se demonstrarem aprisionadas ao temor e ao horror de sentir dor, de advirem
complicações na ferida, bem como de não voltarem às suas atividades cotidianas, assumindo a
inautenticidade do modo de ser do falatório. Presas à dimensão ôntica, ancoram sua vida ao vigor de ter
sido antes da ocorrência, desvencilhando-se de buscar novas possibilidades de existir. A despeito disto,
reconhecem solicitude autêntica de profissionais de enfermagem, mostrando conformação e esperança,
mesmo que inautenticamente amparadas pela fé em Deus. Do estudo, emerge a reflexão acerca da
necessidade de os profissionais de saúde, e enfermeiros de maneira especial, imprimir importância à
dimensão existencial dos seres de quem cuidam, neste caso, mulheres que vivenciam uma cardiopatia.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Enfermagem, Pesquisa qualitativa.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Dissertacao_Aurilene_Lima_da_Silva_Mestrado_em_Cuidado
s_Clinicos_em_Saude_UECE_2012.pdf

Nº de Classificação: 18434
CUNHA, Bruna Moreira Camarotti da. Psicanálise e drogadição: contribuições para o cuidado clínico de
enfermagem.. 2012 . P. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados Clínicos em
Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde Bases
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde, que fundamentam o cuidado clínico dirigido ao ser humano
(pessoa, família ou comunidade), considerando a promoção da saúde, prevenção, tra
Orientador: Silveira, Lia Carneiro
Resumo: A diversidade e as finalidades do uso de drogas são históricas e culturais, datadas de tempos
imemoriais. Atualmente, a drogadição é caracterizada na perspectiva da saúde pública como um
problema de saúde mental, estando a sua concepção dependente do discurso no qual está ancorada. Se
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por um lado, a droga, a dosagem, a frequência e o modo de uso podem ser o mesmo para qualquer um,
por outro, o abusa de drogas é de modo singular para cada sujeito. Isto por que, tendo a psicanálise
como referencial teórico-metodológico deste estudo, percebemos que a droga é significada dentro da
rede de elementos em que cada sujeito se estrutura psiquicamente. Estando a enfermagem inserida na
assistência pública de saúde à drogadição, podendo ter seu exercício clínico orientado pela psicanálise,
como esta pode contribuir para o cuidado clínico em enfermagem, ao se considerar a singularidade da
relação do sujeito com o objeto droga? Em geral, objetivamos analisar as contribuições de abordar a
singularidade do sujeito, norteados pela psicanálise, para o cuidado clínico em enfermagem na
drogadição. Metodologicamente, desenvolvemos uma pesquisa em psicanálise, através de entrevistas
com pacientes em tratamento no CAPSad. Para compreender como, na particularidade de cada sujeito,
se constrói a singularidade de sua relação com o objeto droga, construímos um ensaio metapsicológico,
que nos remete ao estilo de análise e escrita dos casos freudianos. Na psicanálise, encontramos duas
vertentes teóricas acerca da drogadição: uma considera a droga como uma nova forma de sintoma diante
do mal-estar social; a outra afirma a necessidade de tomarmos a droga na especificidade da relação que
o sujeito estabelece com a castração nas estruturas clínicas. Situando-nos nessa segunda via, para o
sujeito entrevistado, as drogas apresentaram-se como uma ‘cápsula de escape’ para a angústia colocada
para ele como um enigma sobre o desejo do Outro materno. Com a ferramenta da escuta, orientada
pelas regras fundamentais da psicanálise, verificamos que é possível pensar a drogadição a partir do
modo de negação da castração do Outro por qual passa cada sujeito, observando na singularidade de
cada um, como a droga entra em sua economia libidinal. Desse modo, ao se dar voz ao sujeito sobre sua
experiência de vida para além da drogadição, através do fazer saber da psicanálise, apostamos na
possibilidade de reinventar espaços e ferramentas, como a escuta e o relacionamento terapêutico, do
cuidado clínico em enfermagem.
Palavras-chave: Drogadição, Enfermagem, Psicanálise.

Abstract: The diversity and purposes of drug use are historical and cultural, dating from time
immemorial. Currently, drug addiction is characterized from the perspective of public health as a mental
health problem, and its conception depends on a discourse in which it is anchored. On one hand, the
drug, the dosage, frequency and mode of use may be the same for any one on the other, the abuse of
drugs is so unique to each
subject. This is why, having the psychoanalysis as a referential
theoreticalmethodological of this study we find that the drug is signified inside one network of elements in
which each subject is structured psychically. Being the nurse inserted into public health care to drug
addiction, that could have guided their clinical practice by psychoanalysis, how this can contribute to the
clinical care in nursing, when considering the uniqueness of the relationship of subject and object drug?
In general, we aimed to analyze the contributions of approaching the singularity of the subject, guided
by psychoanalysis, for the clinical care nursing drug addiction.
Methodologically, we developed a
research in psychoanalysis, through interviews with patients at the CAPSad. To understand how, in the
particularity of each subject, is constructed the uniqueness of their relationship with the object drug, we
built a metapsychological essay, which brings us back to the style of writing and analysis of cases
Freudians. In psychoanalysis, we find two theoretical reflection about drug addiction: one considers the
drug as a new form of symptom face of social discontents , the other affirms the necessity of taking the
drug in the specificity of the relationship that the subject establishes with the castration in the clinics
structures. Standing in this second route, for the subjects interviewed, the drugs showed up as an
'exhaust capsule' for anguish that put itself as an enigma about the desire of the maternal Other. With the
tool of listening, guided by the fundamental rules of psychoanalysis, we find that it is possible to think the
drug addiction as a denial of castration of the Other through which passes all subjects, noting, in the
uniqueness of each on, as the drug enters its economy libidinal. Thus, by giving voice to the subject
about his experience of life beyond addiction through the ‘know how’ of psychoanalysis, we bet on the
possibility of reinventing spaces and tools, as well as listening and therapeutic relationship of clinical
nursing care.

802

Key words: Drug addiction, Psychoanalysis, Nursing, Metapsychological Essay.

Nº de Classificação: 18435
SAMPAIO, Cynthia de Freitas. Práticas de autocuidado de pessoas com diabetes mellitus tipo 2:
implicações para o cuidado clínico e educativo de enfermagem. 2012 . P. 134. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde.
Orientador: Guedes, Maria Vilani Cavalcante
Resumo: Enfermagem como ciência do cuidado tem seu foco de atenção o ser humano em seu ciclo
vital e em situações de adoecimentos agudos e crônicos, como no caso do Diabetes Mellitus (DM). Para
o indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, o desenvolvimento de habilidades de autocuidado é
recomendado visando alcançar um adequado controle metabólico, prevenindo a ocorrência de
complicações e adquirindo qualidade de vida. O cuidado clínico e educativo de enfermagem favorecido
pelo Sistema de Enfermagem Apoio-Educação de Orem fundamenta as bases para o autocuidado
compreendido como sendo a prática de atividades realizadas pelo indivíduo em benefício próprio, no
intuito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. Ante a problemática deste adoecimento crônico
objetivou-se: conhecer as práticas de autocuidado desenvolvidas por pessoas com Diabetes Mellitus tipo
2 acompanhadas em um serviço de atenção secundária de saúde. Estudo descritivo e transversal
realizado em serviço de atenção secundária em Fortaleza-CE-Brasil, aplicando-se um formulário
estruturado a 193 pessoas diabéticas que compareceram a consulta no período de julho a setembro de
2012 e que atenderam aos critérios de inclusão. Os dados foram processados pelo EPI-INFO,
apresentados em tabelas e gráficos e discutidos a luz da Teoria do Sistema de Enfermagem ApoioEducação de Orem e da literatura nacional e internacional sobre diabetes mellitus. As práticas de
autocuidado dos pesquisados relacionam-se a terapêutica farmacológica, não farmacológica,
gerenciamento em complicações agudas da doença e cuidados com os membros inferiores. Conclui-se
que as praticas de autocuidado desenvolvidas são frágeis quando relacionadas a terapêutica não
farmacológica e especialmente no que tange as complicações agudas da doença. As melhores práticas
desenvolvidas relacionam-se ao autocuidado com os membros inferiores, entretanto observou-se
presença de fatores de risco com alterações neuropáticas, vasculares e dermatológicas. A viabilidade de
instituir-se atividade educativa permanente com foco no autocuidado deve ser amplamente discutida em
serviços que disponham de populações com as mesmas características.
Palavras-chave: Autocuidado, Diabetes mellitus, Educação em saúde..
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texto
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Nº de Classificação: 18436
LIMA, Deivson Wendell da Costa. A Escuta no cuidado clínico de enfermagem ao sofrimento
psíquico: discursos e rupturas. 2012 . P. 125. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde Bases
filosóficas e teóricas da enfermagem e saúde, que fundamentam o cuidado clínico dirigido ao ser humano
(pessoa, família ou comunidade), considerando a promoção da saúde, prevenção, tra
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Orientador: Silveira, Lia Carneiro
Resumo: CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou a evidenciação do discurso dos sujeitos, que
por sua vez ultrapassam as falas propriamente ditas; o método desenvolvido revelou que a escuta em
alguns momentos é citada como inerente ao cuidado de enfermagem em saúde mental, no entanto,
constitui-se em práticas que não condizem com os supostos conceitos apresentados por esses sujeitos.
Este estudo tem sua contribuição por promover uma reflexão crítica acerca da concepção de escuta na
perspectiva de superar os olhares reducionistas sobre a escuta da doença e a escuta a partir de suas
próprias questões do enfermeiro. Portanto, apostamos que é a escuta, a partir do referencial da
psicanálise, que considera a dimensão do inconsciente, sendo realizada pelos enfermeiros em qualquer
serviço de saúde mental, pode produzir efeitos que presentifica o desejo do sujeito.INTRODUÇÃO: Na
atual política de saúde mental tem ganhado força e ênfase o conceito de escuta enquanto ferramenta
para a fundamentação das práticas desenvolvidas no âmbito dos serviços de saúde. Entretanto, percebese que, tanto nestas práticas como na produção científica da área, existem várias formas de conceber e
desenvolver a escuta conforme os diversos referenciais teóricos adotados. Evidencia-se, portanto, o
seguinte paradoxo: de um lado o lugar axial que a escuta ocupa, ou deveria ocupar, na elaboração de
qualquer estratégia de intervenção em saúde mental. Do outro, a pouca delimitação deste conceito e o
risco de banalizarmos seu potencial, deixando-a reduzir-se a uma simples repetição de um discurso
estéril. OBJETIVOS: Partindo da problemática deste estudo, tivemos como objetivo geral analisar os
discursos dos enfermeiros sobre a escuta na produção do cuidado clínico em saúde mental. Como
objetivos específicos procuramos conhecer as formações discursivas dos enfermeiros acerca da escuta
em saúde mental; identificar qual a formação ideológica que sustenta essas formações discursivas;
discutir os pontos de ruptura dessas formações discursivas em sua relação com as práticas de cuidado
desenvolvidas por estes enfermeiros. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo
com abordagem qualitativa realizada com nove enfermeiros inseridos nos serviços de saúde mental do
município de Mossoró/RN. Sob a égide da Resolução 196/96, submetemos esta pesquisa ao Comitê de
Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, que foi aprovada com o parecer nº
60577. Adotamos como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso na perspectiva da
corrente francesa, representada por Pechêux. Realizamos a entrevista semi-estruturada para produção
dos dados e os seguintes etapas do processo de análise dos discursos: passagem da superfície
linguística para o objeto discursivo; passagem do objeto discursivo para o processo discursivo;
constituição dos processos discursivos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Inicialmente realizamos uma
caracterização dos sujeitos entrevistados e, em seguida, procedemos à análise das formações
discursivas encontradas, a saber: “A escuta no discurso biomédico”, que envolve os elementos que
apontam para uma concepção de escuta pautada nos pressupostos da psiquiatria moderna, amparada
por um discurso científico, que objetifica o sujeito em sua doença; “A escuta no discurso da enfermagem
psiquiátrica”, remete às discussões sobre a escuta pautada pelas concepções eminentemente de
enfermagem, construída a partir de seus referenciais específicos, em destaque, o modelo religioso
vocacional; “A escuta no discurso psicossocial”, aborda a escuta pautada no modelo psicossocial para
atenção em saúde mental conforme preconizado pelo referencial da Reforma Psiquiátrica no Brasil.
Apresentamos também a análise da formação ideológica que subsidia estas formações discursivas, a
qual optamos chamar de “médico-científico-capitalista” e por fim, discutimos os pontos de ruptura com
essa formação ideológica.
Palavras-chave: Enfermagem, Psicanálise, Saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Deivson%20Wendell.pdf
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GUERREIRO, Eryjosy Marculino. Representações sociais de puérperas sobre a educação em saúde
no ciclo gravídico-puerperal.. 2012 . P. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidados
Clínicos em Enfermagem e Saúde) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas do Cuidado Clínico em Enfermagem e Saúde
Orientador: Rodrigues, Dafne Paiva
Resumo: Estudo descritivo fundamentado na Teoria das Representações Sociais, com uso de
multimétodos, que objetiva apreender as representações sociais de puérperas sobre a educação em
saúde durante o ciclo gravídico-puerperal na atenção básica de saúde. Desenvolvido em nove Centros de
Saúde da Família (CSF) da Secretaria Executiva Regional (SER) IV no Município de Fortaleza, Ceará. Os
sujeitos da pesquisa foram o grupo de usuárias cadastradas em um dos CSF da SER IV, que estivessem
no período pós-parto, maiores de 18 anos, que realizaram no mínimo seis consultas de pré-natal e uma
consulta puerperal. O critério de exclusão eliminou aquelas que saíram da área de abrangência do CSF
(por mudança de endereço) no período da coleta de dados (maio a julho de 2012). A entrada nos locais
de investigação foi efetivada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, com Número do Parecer: 26905 e CAAE: 01261912.5.0000.5534.
Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizou-se um instrumento para
traçar um perfil obstétrico e sócio-familiar-demográfico das participantes, o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e o roteiro de entrevista semiestruturada. Os dados provenientes da captação do perfil
das 115 participantes evidenciam a predominância de mulheres na faixa etária entre 18 e 25 anos
(46,9%), com companheiro (57,4%), ensino fundamental incompleto (27,8%), trabalho remunerado
(58,3%), multíparas (53,0%), com nove consultas de pré-natal (29,6%) e uma consulta puerperal (88,7%),
que realizaram parto cesáreo (65,2%), não possuíam qualquer doença ou agravo de saúde (85,2%) e
nem tiveram intercorrências neste ciclo gravídico-puerperal (78,3%). As 1418 palavras evocadas durante
o TALP foram processadas no software Tri-Deux-Mots, a partir da análise fatorial de correspondência. As
primíparas associam ações educativas como educação familiar e o aprendizado tido no posto de saúde
com o enfermeiro sobre vacina, amamentação, alimentação adequada e a ser mãe. Quanto às
multíparas, têm suas evocações marcadas pelas ações de saúde prestadas pelo médico, pelos cursos, e
ainda pela educação escolar. Remetem-se as palestras, as consultas de pré-natal, ao acompanhamento
e orientações hospitalares sobre a saúde e o bebê. Os dados obtidos através das 31 entrevistas foram
organizados a partir do método de análise lexical no software ALCESTE, revelando a distribuição dos
conteúdos em 4 categorias discursivas ou classes. A classe 3: Educação em saúde na concepção das
puérperas: “achava que sabia e não sabia”, expressa as representações sobre a educação em saúde,
manifestas nas palavras: educação, informação, aprender, conhecimento. Destacam a forma como
percebem a importância dessa atividade através dos termos: saúde, respeito, melhorar, atenção. Com
relação à prática da atividade educativa, emergiram três blocos de significados: prática educativa
desenvolvida através de palestras, a educação familiar e escolar e os meios de adquirir a informação. A
classe 2: Informação no pós-parto: o cuidado do bebê e a amamentação, expressa os ensinamentos e
informações recebidas, envoltos primordialmente para o bebê. A classe 4: Avaliação do atendimento no
período pré-natal, representa a assistência no pré-natal e no parto e a sua avaliação, tratando-se de uma
assistência protocolar, como também caracterizada pelas orientações individuais. A classe 1: Pré-natal:
os profissionais e os procedimentos, representa os procedimentos de rotina realizados durante a
assistência no pré-natal e na puericultura, além de tratar da atuação do profissional. Predomina o modelo
tradicional de transmissão de informações, envoltas primordialmente para o cuidado do bebê, enquanto a
mulher fica a margem desse cuidado.Faz-se necessário mudar a lógica pedagógica, expandindo-se as
estratégias em grupos educativos com construção e compartilhamento de saberes.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Gravidez, Saúde da mulher.
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Abstract: A descriptive study based on the Theory of Social Representations, using multi methods,
which aims to understand social representations of puerperal women on health education
during
pregnancy and postpartum on primary health care. Developed in nine Centers for Family Health (CFH) of
the Regional Executive Secretary (RES) IV in Fortaleza, Ceará. The study subjects were a group of
users enrolled in the CFH of RES IV, who were in the postpartum period, 18 years, who had at least six
visits for prenatal and one postpartum consultation. Exclusion criteria eliminated those who left the area
covered by the CFH (for change of address) in the period of data collection (May-July 2012). The entry in
the local
investigation was completed after project approval by the Ethics Committee of the
Universidade Estadual do Ceará, with Opinion Number: 26905 and CAAE: 01261912.5.0000.5534. By
signing the consent form, used an instrument to draw a profile obstetric and socio-demographic-family
participants of the Test Free Word Association (TFWA) and semi-structured interviews. Data from raising
the profile of the 115 participants showed the predominance of women aged between 18 and 25 years
(46.9%), with a partner (57.4%), elementary education (27.8%), work paid (58.3%), multiparous (53.0%),
with nine of prenatal consultations (29.6%) and one puerperal consultation (88.7%) who underwent
cesarean delivery (65.2%), did not have any illness or health problem (85.2%) and had no complications
in pregnancy and childbirth (78.3%). The words evoked during the 1418 TFWA was processed using TriDeux-Mots from the factorial analysis of correspondence. The heifers associated educational activities
such as education and family learning had in the clinic with a nurse about vaccines, breastfeeding,
proper nutrition and being a mother. As the cows have their evocations marked by health services given
by the doctor, the courses, and even for school education. Refer to the discussions, consultations
prenatal, hospital monitoring and guidance on health and the baby. The data obtained through 31
interviews were organized from the method of lexical analysis in software ALCESTE, revealing the
distribution of discursive content into 4 categories or classes. Class 3: Health education in the design of
the women: "I thought I knew and did not know," express representations about
health education,
manifest in the words: education, information, learning, knowledge. Highlight how realize the importance
of this activity through the terms: health, respect,
improve attention. Regarding the practice of
educational activity revealed three sets of meanings: educational practice developed through lectures,
school and family education and the means of acquiring information. Class 2: Information postpartum:
baby care and
breastfeeding, express the teachings and information received, primarily for baby
wrapped. Class 4: Evaluation of care in the antenatal period, is the prenatal care and childbirth and their
evaluation, in the case of a protocol assistance, but also characterized by individual guidelines. Class 1:
Prenatal: professionals and procedures, represents procedures performed during routine prenatal care
and childcare, as well as dealing with professional performance. Predominates the traditional model of
information transmission, surrounded primarily for the care of the baby while the woman is the margin of
this care. It is necessary to change the pedagogical logic, expanding strategies in educational groups to
build and share knowledge.
Key words: Health education, Nursing, Women's health, Pregnancy, Postpartum period.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/ERYJOSY%20DISSERTA%C3%87%C3%83O%20CORRIGID
A.pdf
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Resumo: Estudo descritivo fundamentado na Teoria das Representações Sociais, com uso de
multimétodos, que objetiva apreender as representações sociais de puérperas sobre a educação em
saúde durante o ciclo gravídico-puerperal na atenção básica de saúde. Desenvolvido em nove Centros de
Saúde da Família (CSF) da Secretaria Executiva Regional (SER) IV no Município de Fortaleza, Ceará. Os
sujeitos da pesquisa foram o grupo de usuárias cadastradas em um dos CSF da SER IV, que estivessem
no período pós-parto, maiores de 18 anos, que realizaram no mínimo seis consultas de pré-natal e uma
consulta puerperal. O critério de exclusão eliminou aquelas que saíram da área de abrangência do CSF
(por mudança de endereço) no período da coleta de dados (maio a julho de 2012). A entrada nos locais
de investigação foi efetivada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, com Número do Parecer: 26905 e CAAE: 01261912.5.0000.5534.
Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizou-se um instrumento para
traçar um perfil obstétrico e sócio-familiar-demográfico das participantes, o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e o roteiro de entrevista semiestruturada. Os dados provenientes da captação do perfil
das 115 participantes evidenciam a predominância de mulheres na faixa etária entre 18 e 25 anos
(46,9%), com companheiro (57,4%), ensino fundamental incompleto (27,8%), trabalho remunerado
(58,3%), multíparas (53,0%), com nove consultas de pré-natal (29,6%) e uma consulta puerperal (88,7%),
que realizaram parto cesáreo (65,2%), não possuíam qualquer doença ou agravo de saúde (85,2%) e
nem tiveram intercorrências neste ciclo gravídico-puerperal (78,3%). As 1418 palavras evocadas durante
o TALP foram processadas no software Tri-Deux-Mots, a partir da análise fatorial de correspondência. As
primíparas associam ações educativas como educação familiar e o aprendizado tido no posto de saúde
com o enfermeiro sobre vacina, amamentação, alimentação adequada e a ser mãe. Quanto às
multíparas, têm suas evocações marcadas pelas ações de saúde prestadas pelo médico, pelos cursos, e
ainda pela educação escolar. Remetem-se as palestras, as consultas de pré-natal, ao acompanhamento
e orientações hospitalares sobre a saúde e o bebê. Os dados obtidos através das 31 entrevistas foram
organizados a partir do método de análise lexical no software ALCESTE, revelando a distribuição dos
conteúdos em 4 categorias discursivas ou classes. A classe 3: Educação em saúde na concepção das
puérperas: “achava que sabia e não sabia”, expressa as representações sobre a educação em saúde,
manifestas nas palavras: educação, informação, aprender, conhecimento. Destacam a forma como
percebem a importância dessa atividade através dos termos: saúde, respeito, melhorar, atenção. Com
relação à prática da atividade educativa, emergiram três blocos de significados: prática educativa
desenvolvida através de palestras, a educação familiar e escolar e os meios de adquirir a informação. A
classe 2: Informação no pós-parto: o cuidado do bebê e a amamentação, expressa os ensinamentos e
informações recebidas, envoltos primordialmente para o bebê. A classe 4: Avaliação do atendimento no
período pré-natal, representa a assistência no pré-natal e no parto e a sua avaliação, tratando-se de uma
assistência protocolar, como também caracterizada pelas orientações individuais. A classe 1: Pré-natal:
os profissionais e os procedimentos, representa os procedimentos de rotina realizados durante a
assistência no pré-natal e na puericultura, além de tratar da atuação do profissional. Predomina o modelo
tradicional de transmissão de informações, envoltas primordialmente para o cuidado do bebê, enquanto a
mulher fica a margem desse cuidado.Faz-se necessário mudar a lógica pedagógica, expandindo-se as
estratégias em grupos educativos com construção e compartilhamento de saberes.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Gravidez, Saúde da mulher.

Abstract: A descriptive study based on the Theory of Social Representations, using multi methods,
which aims to understand social representations of puerperal women on health education
during
pregnancy and postpartum on primary health care. Developed in nine Centers for Family Health (CFH) of
the Regional Executive Secretary (RES) IV in Fortaleza, Ceará. The study subjects were a group of
users enrolled in the CFH of RES IV, who were in the postpartum period, 18 years, who had at least six
visits for prenatal and one postpartum consultation. Exclusion criteria eliminated those who left the area
covered by the CFH (for change of address) in the period of data collection (May-July 2012). The entry in
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the local
investigation was completed after project approval by the Ethics Committee of the
Universidade Estadual do Ceará, with Opinion Number: 26905 and CAAE: 01261912.5.0000.5534. By
signing the consent form, used an instrument to draw a profile obstetric and socio-demographic-family
participants of the Test Free Word Association (TFWA) and semi-structured interviews. Data from raising
the profile of the 115 participants showed the predominance of women aged between 18 and 25 years
(46.9%), with a partner (57.4%), elementary education (27.8%), work paid (58.3%), multiparous (53.0%),
with nine of prenatal consultations (29.6%) and one puerperal consultation (88.7%) who underwent
cesarean delivery (65.2%), did not have any illness or health problem (85.2%) and had no complications
in pregnancy and childbirth (78.3%). The words evoked during the 1418 TFWA was processed using TriDeux-Mots from the factorial analysis of correspondence. The heifers associated educational activities
such as education and family learning had in the clinic with a nurse about vaccines, breastfeeding,
proper nutrition and being a mother. As the cows have their evocations marked by health services given
by the doctor, the courses, and even for school education. Refer to the discussions, consultations
prenatal, hospital monitoring and guidance on health and the baby. The data obtained through 31
interviews were organized from the method of lexical analysis in software ALCESTE, revealing the
distribution of discursive content into 4 categories or classes. Class 3: Health education in the design of
the women: "I thought I knew and did not know," express representations about
health education,
manifest in the words: education, information, learning, knowledge. Highlight how realize the importance
of this activity through the terms: health, respect,
improve attention. Regarding the practice of
educational activity revealed three sets of meanings: educational practice developed through lectures,
school and family education and the means of acquiring information. Class 2: Information postpartum:
baby care and
breastfeeding, express the teachings and information received, primarily for baby
wrapped. Class 4: Evaluation of care in the antenatal period, is the prenatal care and childbirth and their
evaluation, in the case of a protocol assistance, but also characterized by individual guidelines. Class 1:
Prenatal: professionals and procedures, represents procedures performed during routine prenatal care
and childcare, as well as dealing with professional performance. Predominates the traditional model of
information transmission, surrounded primarily for the care of the baby while the woman is the margin of
this care. It is necessary to change the pedagogical logic, expanding strategies in educational groups to
build and share knowledge.
Key words: Health education, Nursing, Women's health, Pregnancy, Postpartum period.
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e Saúde) - Universidade Estadual do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão para a Prática Clínica em Enfermagem e Saúde Práticas de
enfermagem, de saúde e bases gerenciais para o cuidado clínico de enfermagem, visando atender às
necessidades pessoais, sociais e ambientais do ser humano, nos níveis de atenção
Orientador: Sales, Lucilane Maria da Silva
Resumo: A enfermagem é compreendida como uma prática social com vários campos de atuação,
dentre estes, cita-se o Centro Cirúrgico como setor de alta concentração da prática técnica e científica, no
qual o enfermeiro coordena e gerencia todo o processo de cuidar a ser desenvolvido no contexto da
instituição hospitalar, inclusive no perioperatório. Diante das considerações, questionou-se: como o
enfermeiro percebe o processo de gerenciar e cuidar no contexto do Centro Cirúrgico? Os objetivos da

808

pesquisa foram: Averiguar a percepção dos enfermeiros sobre os processos de gerenciar e cuidar em
Centro Cirúrgico; Analisar as práticas do enfermeiro, no âmbito do gerenciamento do cuidado em Centro
Cirúrgico. O estudo é uma pesquisa exploratória e analítica, com abordagem qualitativa. Foi realizado em
centros cirúrgicos de quatro hospitais. Participaram da pesquisa nove enfermeiros, lotados nos Centro
Cirúrgico desses hospitais. A coleta de dados foi realizada nos meses de julho e agosto de 2011, por
meio de entrevistas semiestruturadas, compostas de seis questões, as quais foram realizadas nos
hospitais, em local reservado. Além de observação assistemática realizada durante uma semana em
cada estabelecimento hospitalar. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin.
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, obtendo
parecer favorável em maio de 2011, sob número 11044791-3. Foram encontradas nos relatos dos
enfermeiros cinco categorias de análise: Atuação da enfermagem no cenário do Centro Cirúrgico que
descreve os sentimentos e as formas como o enfermeiro atuava no espaço do Centro Cirúrgico;
Percepção dos enfermeiros sobre o processo gerencial no Centro Cirúrgico: nela as enfermeiras
descrevem sobre sua rotina de trabalho nos quatro hospitais regionais pesquisados e suas ações, no
âmbito da gerência no CC. Essas ações estão relacionadas à organização, ao abastecimento e à
coordenação do setor, de pessoal, à manutenção de aspectos físicos de estrutura e equipamentos;
Percepção dos enfermeiros sobre o cuidado de enfermagem no Centro Cirúrgico, nesta categoria,
sobressaíram descrições sobre as ações voltadas ao cuidado do paciente referiam-se à realização de
orientações sobre o perioperatório, além dos procedimentos privativos do enfermeiro, como cateterismos
e admissão do paciente; Gerenciamento do cuidado de enfermagem no Centro Cirúrgico que na prática
do CC, diz respeito às ações principalmente voltadas para a Sistematização da Assistência de
Enfermagem Perioperatória, através do processo de enfermagem de prescrição de cuidados,
coordenação das intervenções realizadas, avaliação do serviço prestado, e realização de procedimentos
privativos do enfermeiro. Dificuldades e facilidades da enfermagem no cotidiano de trabalho em um
Centro Cirúrgico, que traz como principais dificuldades a equipe de enfermagem pequena, falta de vagas,
equipamentos e materiais, e como facilitadores, o fato de gostar do que se faz, ser um setor fechado e o
entrosamento da equipe. Dessa forma, concluímos que os enfermeiros realizam a gerência do setor
como prioritária em detrimento do gerenciamento do cuidado, o que muitas vezes o mantém distanciado
do manejo com o paciente e seus familiares.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem de centro cirúrgico, Gerência.

Abstract: Nursing is understood as a social practice with several areas of action, among them we
mention the Surgical Center as a sector of high concentration of technical and scientific practice, in which
the nurse coordinates and manages all the care process to be developed in the context of the hospital
institution, including perioperative. Given the considerations, we questioned: how nurses understand the
management and care processes in the context of the Surgical Center? The research objectives were: to
assess the nurses' perception on the management and care processes in the Surgical Center; and
analyze the nursing practices in the care management context in the Surgical Center.
The study
consisted of an analytical exploratory research with qualitative approach. It was carried out in surgical
centers of four hospitals. The participants were nine nurses working in the Surgical Center of these
hospitals. Data collection happened from July to
August 2011, through semi-structured interviews,
consisting of six questions, which were performed in a private area of the hospitals; besides systematic
observation carried out during one week in each hospital establishment. For data analysis we used the
Bardin's content analysis technique. The research was submitted to the Research Ethics Committee of
the State University of Ceará, being approved in May 2011 with protocol number 11044791-3. Five
categories of analysis were found in nurses' reports: Nursing performance in the context of the Surgical
Center, it describes the feelings and how the nurse was acting within the Surgical Center; Nurses'
perception on the management process in the Surgical Center, where the nurses describe their work
routine in the four regional hospitals surveyed and their actions in the management context in Surgical
Center. These actions are related to the organization, supply, sector and personnel
coordination,
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maintenance of the physical structure and equipment; Nurses' Perception on the nursing care in the
Surgical Center, in this category we verified descriptions of the actions related to patient care, regarding
the implementation of guidelines on perioperative, besides the private nursing procedures, such as
catheterizations and patient admission; Management of nursing care at the Surgical Center, in the
Surgical Center practice, it concerns especially the actions seeking the systematization of perioperative
nursing care, through the nursing process of care prescription, coordination of interventions, assessment
of service offered, and implementation of private nursing procedures. Nursing facilities and difficulties in
the daily work in a Surgical Center, it presents as main difficulties the small nursing staff, lack of space,
equipment and materials, and as facilitators, the fact they like what they do, being a closed sector and
the team integration. Thus, we conclude that nurses perform the sector management as a priority over
the care management, which often keeps them distant from handling the patient and his family.
Key words: Operating Room Nursing, Management, Nursing Care.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.uece.br/cmacclis/dmdocuments/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Francisca%20Adriana%20Ba
rreto%20(1).pdf

Nº de Classificação: 18409
SANTOS, Chartles Souza. Representações sociais de enfermeiros sobre o processo de trabalho em
saúde da família. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e Enfermagem) Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, planejamento e gestão em saúde
Orientador: Boery, Eduardo Nagib
Resumo: Estudo das representações sociais de enfermeiros sobre o processo de trabalho em saúde da
família. Teve como objetivo geral: conhecer o processo de trabalho desenvolvido pelo enfermeiro no PSF
e os objetivos específicos: apreender as representações sociais do enfermeiro sobre sua prática no
Programa de Saúde da Família e identificar os enfrentamentos para desenvolver o processo de trabalho
no PSF. Trata-se de uma pesquisa com caráter qualitativo, descritivo e exploratório com base na Teoria
das Representações Sociais em sua dimensão processual conceituada por Jodelet e complementada
pela dimensão estrutural proposta por ABRIC – a Teoria do Núcleo Central. Participaram deste estudo 20
enfermeiros que atuam no PSF da zona urbana do município de Jequié assumindo funções de
assistência e gerência na unidade. A coleta de dados foi realizada nas unidades de saúde da família por
meio dos instrumentos entrevista semiestruturada e a Técnica de Associação Livre de Palavras. Os
dados provenientes da técnica foram submetidos ao processamento no software EVOC versão 2003 logo
após categorização semântica dos vocábulos enquanto que a entrevista transcrita literalmente foi
analisada pela aproximação da técnica de análise do conteúdo. Através da análise de conteúdo
emergiram (1) uma classe temática; (3) categorias e (11) subcategorias. Os resultados da técnica
evidenciaram os elementos estruturais das representações sociais tendo como constituintes do núcleo
central as palavras: assistência; compromisso; responsabilidade; sobrecarga e trabalho. Os resultados
mostraram que os enfermeiros possuem as seguintes representações sociais: o processo de trabalho no
PSF significa trabalhar em equipe; lidar com famílias; trabalhar na prevenção; é um trabalho normativo. O
processo de trabalho no PSF é constituído por três dimensões: assistencial; gerencial e educativa e ainda
apresenta os enfrentamentos: ausência de planejamento; sobrecarga de trabalho; tempo insuficiente e
visão curativista. Diante destas representações foram elencadas as estratégias de avanço para a
reorganização do processo de trabalho do enfermeiro no PSF: redistribuir as atividades administrativas
com foco na gestão participativa; aumentar o número de enfermeiros nas equipes de saúde da família;
implantar o NASF no município de Jequié; trabalhar na perspectiva das Linhas de Cuidado em Redes de
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Atenção à Saúde; estabelecer o processo de enfermagem aplicado à família; qualificar os profissionais
por meio da formação e manutenção da CIES e aumentar a cobertura populacional do PSF em Jequié.
Palavras-chave: Enfermagem, PSF, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18410
PEREIRA, Lais Santana Santos. Percepção da equipe da estratégia saúde da família sobre o
cuidado ás famílias de usuários de drogas. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde e Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Família em seu ciclo vital
Orientador: Sena, Edite Lago da Silva
Resumo: O objetivo do presente estudo é compreender a percepção da equipe da Estratégia Saúde da
Família (ESF) sobre o cuidado às famílias de usuários de drogas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
fenomenológica, fundamentada pela filosofia da experiência do filósofo Maurice Merleau-Ponty, realizada
em um município do interior da Bahia com nove profissionais da equipe de uma Unidade de Saúde da
Família, no período de janeiro a março de 2012. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos, as descrições vivenciais foram construídas por meio do Desenho Estória com Tema e
da entrevista aberta. Os textos que constituíram as descrições dos integrantes da pesquisa foram
submetidos à técnica analítica da ambiguidade e resultaram na percepção de quatro teses que se
configuraram como resposta à questão de pesquisa: a crença na existência de um espaço de inserção
próprio do usuário de drogas, que está separado da sociedade em geral; a crença de que a droga
constitui-se como algo em si mesmo; a crença de que o usuário está fora da sociedade e, por último, a
crença de que existe cuidado nessa relação dicotomizada, em que o profissional de saúde vê o usuário
como um em si, separado dele. As descrições mostraram que os profissionais compreendem o contexto
do uso de drogas, a droga e o usuário como coisas em si mesmas. E o cuidado às famílias de usuários
caracteriza-se, fundamentalmente, como um cuidado ora objetivista, ora subjetivista, configurando-se,
muitas vezes, em um falso cuidado ou descuido. O que torna importante ressignificar o uso de drogas
como uma opção para o cuidado de si, por meio da superação das teses e das tradições que orientam o
cuidado da equipe e, desse modo, compreender a intersubjetividade como possibilidade de transcender
um saber que se estabeleça como cuidado.
Palavras-chave: Conhecimentos, Drogas ilícitas, Enfermagem, Família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18076
REIS, Virginia Ramos dos Santos Souza. Retardo no acesso de usuários com infarto do miocárdio
aos serviços de saúde pública. 2012 . p. 89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Menezes, Tania Maria de Oliva
Resumo: Introdução: A implementação rápida da terapêutica adequada ao infarto do miocárdio (IAM) é
fator primordial para a diminuição da mortalidade e morbidade, tornando necessário o estudo dos fatores
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associados ao retardo no acesso dos usuários aos serviços de saúde. Objetivo geral: Analisar o acesso
de usuários do SUS acometidos por IAM aos serviços de saúde até a admissão em hospitais de
referência em cardiologia (HRC). Objetivos específicos: 1) Caracterizar o acesso aos serviços de saúde
até a admissão nos HRC; 2) Estimar os tempos: de decisão para a procura de um serviço de saúde (TD);
de transporte até o primeiro local de atendimento (TT), de chegada ao primeiro serviço de saúde
(TCPSS), de permanência na rede de saúde (TPRS) e de chegada aos HRC (TCHRC); 3) Analisar os
fatores associados ao retardo no acesso aos serviços de saúde até a admissão nos HRC; 4) Analisar as
correlações dos TD e de TT com o TCPSS e dos TD, TT e TPRS com TCHRC; 5) Verificar a composição
percentual do TD e do TT no TCPSS e do TD, TT e TPRS no TCHRC. Metodologia: Trata-se de
pesquisa analítica, de corte transversal, realizada em dois HRC localizados em Salvador (BA). Cem
indivíduos com IAM foram entrevistados. Os dados foram analisados por meio de distribuições de
frequências uni e bivariadas,testes do Qui-Quadrado, medidas de tendência central, modelo regressão
linear multivariado e bivariado e coeficientes de correlação de Pearson. A significância estatística adotada
foi de 5% (p = 0,05) para todos os testes. Resultados: A amostra foi composta por 29 mulheres e 71
homens, com médias de idade, respectivamente, de 59,0 e 58,7 anos. Predominaram indivíduos que
sofreram IAM com dor e supra desnivelamento de ST (IAMCSST), autodeclarados negros, casados, com
atividade laboral, baixa renda e residentes em Salvador. A maioria teve início dos sintomas no domicílio,
utilizou o automóvel, não sabia aonde procurar atendimento, mas dirigiu-se a serviços de emergência no
primeiro atendimento e recebeu a conduta atendimento, admissão e posterior transferência. Dos 67 com
IAMCSST, 8 receberam reperfusão química, embora 80,6% tenham chegado a um serviço em até 6 h da
instalação dos sintomas. Noventa porcento foram admitidos nos HRC no terceiro atendimento e a
insuficiência de recursos para o tratamento foi a principal razão referida para a perambulação pelos
serviços de saúde. As médias geométricas (MG) para os tempos foram: TD (1,1 h), TT (0,43 h), TCPSS
(2,1 h), TPRS (35,7 h) e TCHRC (40,6 h). As MG do TCPSS, TPRS e TCHRC foram menores para
aqueles com IAMCSST (p=0,05). Menor TPRS foi registrado entre os negros (p=0,044), oriundos de
Salvador (p=0,008) e que receberam como conduta atendimento, admissão e posterior transferência
(p=0,005) e acionaram o SAMU (p=0,003) e maior TPRS, para os submetidos a 4 ou mais atendimentos
(p=0,015). Variações de gênero, renda, escolaridade e idade não se associaram ao TPRS. Houve maior
contribuição de TD para a composição de TCPSS e o TPRS foi o componente que melhor explicou o
TCHRC. Conclusões: Constatou-se inadequação dos meios de transporte utilizados, insuficiência de
recursos para o tratamento de IAM, condutas terapêuticas inapropriadas, retardo no acesso aos HRC e,
portanto, falta de estrutura da rede de saúde para atenção a saúde de pessoas com IAM.
Palavras-chave: Infarto no miocárdio, Acessos ao serviço de saúde, Enfermagem.

Abstract: Introduction: Considering that the swift implementation of adequate therapeutics to myocardial
infarction (AMI) is a primordial factor to the decrease in mortality and
morbidity rates, a study is
necessary related to the factors associated to the delay in the access of users of the health service
network (SUS). General objective: To analyze the access of users to the SUS stricken by MCI to the
health services up until their admission to hospitals of reference in cardiology (HRC). Specific objectives:
1) To characterize access to the health services up until admission at the HRC; 2) To estimate the time
for decision of going to the health service (DT); time of transport to the first location of attendance (TT),
time of arrival to the first health service (TAFHS), time of permanence in the health service network
(TPHSN) and of arrival at the HRC (TAHRC); 3) To analyze the factors associated to the delay in access
to health services up until admission to HRC; 4) To analyze correlations of TD and TT with the TAFHS
and of the DT, TT and TPHSN with the TAHRC; 5) Verify the percentage breakdown of the TD and of
the TT in the TAFHS and of the DT, TT and TPHSN in the TAHRC. Methodology: This is a cross
sectional analytical research, performed in two HRC located in Salvador/BA. One hundred individuals
with AMI were interviewed. The information was analyzed by means of distribution of univariate and
bivariate frequencies, Chi-Square tests, measures of central tendency, multivariate and bivariate linear
regression and and Pearson’s coefficients of correlation. The statistical significance adopted was of 5%
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(p = 0.05) for all the tests. Result: The sample was composed of 29 women and 71 men, with average
ages of 59.0 and 58.7 years, respectively. Predominance was of individuals suffering of AMI with pain
and ST segment elevation (STEMI), self-declared as black, married, with labor activities, low income and
residence in Salvador. The majority had the beginning of symptoms at home, used a car, did not know
where to look for assistance, but went to emergency for the first attendance and received attendance,
admission and later transfer. Out of the 67 with STEMI, 8 received chemical reperfusion, although
80.6% had arrived for attendance within up to 6 h from the beginning of the symptoms. Ninety percent
were admitted to the HRC on the third attendance and the lack of sufficient resources for treatment was
the main reason referred to for perambulation along the health services. The geometrical measures (GM)
for the periods were: DT (1.1 h), TT (0.43 h), TAFHS (2.1 h), TPHSN (35.7 h) and TAHRC (40.6 h). The
GM of the TAFHS, TPHSN and TAHRC were lower for those with IAMCSST (p=0.05). Lowest TPHSN
registered was blacks (p=0.044), from Salvador (p=0.008) and who received the conduct of attendance,
admission and later transfer (p=0,005) and called the SAMU (p=0,003) and, higher TPHSN, for those
submitted to 4 or more attendances (p=0.015). Variations of gender, income, schooling and age were not
associated to the TPHSN. There was a higher DT contribution for the TAFHS composition and the
TPHSN was the component which best explained the TAHRC. Conclusions: The inadequacy of the
means of transportation used, lack of resources for AMI treatment, inappropriate therapeutic conduct,
delay in access to HRC were verified and, therefore, the lack of structure in the health network for
attention to the health of people with AMI,.
Key words: Myocardial infarction, Access to health services, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18077
QUEIROZ, Fabíola Sousa de. Autocuidado e Qualidade de vida de idosas com Parkinson e
Disfunção Miccional. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Menezes, Maria do Rosário
Resumo: O comprometimento físico-mental, emocional, social e econômico associados aos sinais,
sintomas e complicações secundárias a doença de Parkinson, especialmente a disfunção miccional,
interfere no nível de incapacidade do indivíduo e pode influenciar negativamente a qualidade de vida. O
presente estudo tem como objeto de investigação o autocuidado e qualidade de vida de idosas com
Parkinson e disfunção miccional e tem como objetivos: determinar os efeitos da disfunção miccional na
qualidade de vida de idosas com Doença de Parkinson através do questionário de qualidade e vida e
contextualizar a
percepção das idosas sob a perspectiva do autocuidado. Trata-se de um estudo
quantitativo e qualitativo, exploratório e prospectivo, realizado no período de maio a junho de 2011,
incluindo 20 idosas com idade a partir de 60 anos, com disfunção miccional ocasionada pela Doença de
Parkinson e após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na coleta de dados foram
utilizados os instrumentos para caracterização sócio- demográfica, avaliação da Qualidade de Vida
através do King Health Questionaire e três questões norteadoras que permitiram a livre contextualização
das idosas. A análise quantitativa revelou que uma média maior de 50% das idosas mostrou percepção
de sua
saúde ruim, efeitos negativos e limitantes nas atividades da vida diária e de autocuidado,
limitações físico-sociais, emocionais e no padrão de sono/energia. A análise qualitativa foi baseada na
análise de conteúdo de Bardin, emergindo cinco categorias dos discursos das idosas: A Doença de
Parkinson: o significado de suas vivências; Percepção e repercussão da
disfunção miccional na
qualidade de vida; Disfunção miccional: sentimentos relacionados à dependência para o autocuidado e
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Qualidade de vida: estratégias e desafios frente às adversidades. A Doença de Parkinson e a disfunção
miccional demonstraram repercussões
psicossociais devastadoras, evidenciadas por condições de
fragilidade, dependência para o autocuidado e isolamento social impostos pela disfunção miccional. O
estudo demonstrou a importância da busca de novas alternativas para melhorar a qualidade de vida de
idosas com disfunção miccional ocasionada por Doença de Parkinson enfatizando a relevância das
ações de enfermagem para o autocuidado.
Palavras-chave: Autocuidado, Disfunção miccional, Enfermagem, Qualidade de vida.

Abstract: The impaired development of physical, mental, emotional, social and economic aspects
associated with the signs, symptoms and secondary complications of Parkinson's disease, especially
voiding dysfunction, interferes with the individual's level of disability and can negatively influence the life
quality. This study has as a objective of investigation the voiding self-care and quality of life of elderly
women with Parkinson's disease and bladder
dysfunction. It is a quantitative study with clipping
qualitative, exploratory and prospective, conducted from May to June of 2011, including 20 elderly
women aged above 60 years with voiding dysfunction caused by Parkinson's disease and after signing
the Statement of
Informed Consent. Data collection instruments were used for socio-demographic,
assessment of quality of life through the King Health Questionnaire and three guiding questions in order
to free the context of the elderly. The quantitative analysis revealed that an average greater than 50% of
the women showed awareness their bad health, negative and limiting activities of daily living and selfcare, physical limitations, social, emotional and pattern of sleep/energy. Qualitative analysis was based
on content analysis of Bardin, emerging discourses of the five categories elderly, Parkinson's disease;
The meaning of their experiences, perceptions and impact of voiding dysfunction on quality of life;
Voiding dysfunction; Feelings related to their dependence to self-care and quality of life; Strategies and
challenges in the face of adversity. Parkinson's Disease and voiding dysfunction showed devastating
psychosocial effects, as evidenced by conditions of frailty, dependence for self-care and social isolation
imposed by voiding dysfunction. The study demonstrated the importance of finding new alternatives to
improve the quality of life of elderly women with voiding dysfunction caused by disease Parkinson's
emphasis on the importance of nursing actions for self-care.
Key words: Nursing, Life Quality, Voiding dysfunction, Self Care.
Acesso
remoto
ao
texto
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Nº de Classificação: 18078
SANTOS, Handerson Silva. Avaliação da rede de unidades básicas de saúde com foco na
integralidade. 2012 . p. 145. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Melo, Cristina Maria Meira de
Resumo: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, quantitativa, tipo estudo de linha de base. O objetivo foi
avaliar a rede de unidades básicas de saúde com foco no princípio da Integralidade. As três dimensões
da Integralidade adotadas para a construção dos indicadores de avaliação da rede foram: políticas
específicas da Atenção Básica; organização dos serviços e das práticas; e práticas profissionais. A
amostra foi composta por 531 usuários dos serviços, 78 profissionais de saúde e 14 gestores de
unidades básicas de saúde, distribuídos em 15 unidades de saúde nos 12 distritos sanitários do
município de Salvador, Bahia. O perfil dos usuários foi caracterizado por uma maioria de mulheres (87%),

814

afro-descendentes (86%), na faixa etária de 48 anos e mais de idade (25%), com ensino médio completo
(39%). O principal motivo de procura pela unidade de saúde da família foi a proximidade com a
residência. Os resultados apontaram para uma distância entre a rede de unidades básicas de saúde e o
princípio da Integralidade. A dimensão das políticas específicas da atenção básica apresentou os piores
resultados, indicando baixa participação da comunidade nas decisões em saúde e falta e elaboração de
projetos específicos baseados nas necessidades da população. Na dimensão da organização dos
serviços e das práticas, o indicador que chamou atenção revelou a falta de planejamento e
monitoramento pelas equipes e gestores. Além disso, o indicador de vínculo profissional revelou vínculos
estáveis para a quase totalidade dos profissionais, porém com baixa motivação para o trabalho. A
dimensão que apresentou melhores resultados foi a das práticas profissionais, principalmente no que se
refere à identidade dos profissionais com o trabalho que desempenham. A pesquisa revelou a fragilidade
da Atenção Básica no município, principalmente em relação ao contexto político e das condições de
trabalho. Ainda diante deste contexto, as práticas profissionais fizeram diferença, sendo um possível
espaço para o início das mudanças necessárias na Atenção de Salvador, dependendo de investimentos
por parte dos gestores.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Atenção primária d saúde.

Abstract: It is an evaluative study, quantitative study type baseline. The objective was to evaluate the
network of primary health care with a focus on the principle of integrality. The three dimensions of
Wholeness that were the basis for the construction of indicators and evaluation of the network were:
specific policies of Primary Care; organization of services and practices, and professional practices. The
sample consisted of 531 service users, health professionals and 78 managers, 14 basic health units,
distributed in 15
health facilities in 12 health districts of the municipality. The profile of users was
characterized by a majority of women (87%), african descent (86%), aged 48 years and older (25%), with
complete medical education (39%). The main reason for seeking the unity of family health was the
proximity to the residence. The results pointed to a distance between the network of basic health units
and the principle of integrality. The size of the specific policies of primary health care showed the worst
results, indicating low community participation in health decisions and lack of specific projects and
development based on population needs. In the dimension of the organization of services and practices,
the indicator showed that drew attention to lack of planning and monitoring teams and managers, in
addition, the employment status indicator revealed stable links to nearly all of the professionals, but with
low motivation to the work. The dimension that showed the best results was the professional practice,
especially with regard to the identity of professionals with the work they perform. The survey revealed
the fragility of Primary Care in the city, especially in relation to the political and working conditions. Even
within this context, the professional practices made a difference, with a possible space for the start of
necessary changes in the care of Salvador, depending on investments by managers.
Key words: Health Evaluation, Primary Health Care, Single Health System.
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Orientador: Fagundes, Norma Carapiá
Resumo: Desde 2004, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem sendo implantada no município de
Salvador com a expectativa de imprimir uma nova dinâmica na organização do sistema de serviços de
saúde baseados em princípios de acessibilidade, longitudinalidade e integralidade nos cuidados
prestados pela equipe de saúde. Entretanto, ainda que seja um dos municípios pioneiros na implantação
da Reforma Sanitária no Brasil ao aderir ao Sistema Descentralizado e Unificado de Saúde (SUDS) em
1987, incorporando como estratégia de organização dos serviços a implantação dos Distritos Sanitários
(DS), Salvador apresenta grandes desigualdades internas na organização do sistema de serviços de
saúde, conforme estudos realizados que apontam as fragilidades do sistema de saúde local, sobretudo
no que se refere ao princípio da integralidade. Assim, este estudo teve como objetivo descrever por que a
organização dos serviços de saúde na ESF do município de Salvador se distancia do princípio da
integralidade. A pesquisa foi de campo, ouviu sujeitos envolvidos com a gestão dos serviços de saúde
do município. Para a coleta de dados, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas; a análise de conteúdo
possibilitou a categorização do conjunto de núcleos de significados. Os resultados apontaram que, no
contexto municipal, os processos de construção do SUS e suas políticas são marcados por
descontinuidade, acertos e desacertos em relação às suas diretrizes. Chama atenção a grande
heterogeneidade dos elementos político-administrativos que se constituem como correlação de forças
em torno da organização dos serviços básicos de saúde na ESF, polarizando-se em componentes
como: prioridade da gestão
em torno da estratégia, descontinuidade político-administrativa e
pulverização da estratégia no município. Soma-se a isso a existência de uma rede de serviços de saúde
desarticulada e mal distribuída, fragilidades na cultura de planejamento como instrumento orientador na
organização de serviços básicos de saúde e precarização dos vínculos e das condições de trabalho,
cujas interrupções refletem na qualidade dos serviços prestados à população. Conclui-se que a
organização dos serviços de saúde do município de Salvador envolve elementos contraditórios e
conflituosos em todos os âmbitos da dimensão político-administrativa. Tal situação gera
descontinuidades, fragmentações que em muito explicam o porquê do distanciamento da organização
dos serviços do princípio da integralidade. As estruturas existentes e os mecanismos utilizados pela
gestão municipal não têm contribuído para efetivar a integralidade na atenção. A organização dos
serviços de saúde na atenção básica, em especial na ESF, continua distante da imagem-objetivo de um
sistema de saúde que incorpore o princípio da integralidade como um dos seus eixos estruturantes,
apontado que, essa dimensão, constitui-se num dos grandes desafios do SUS.
Palavras-chave: Saúde pública, Saúde da família.

Abstract: Since 2004, the Family Health Strategy (FHS) has been implemented in the city of Salvador
with the expectation of a new dynamic in the organization of health services system based on principles
of accessibility, and completeness longitudinality the care provided by staff Health. However, despite
being one of the pioneer cities in the implementation of health reform in Brazil to join the Decentralized
System and Unified Health System (SUDS) in 1987, incorporating as a strategy for organizing services
for implementation of health districts (DS) has great internal inequalities organize the system of health
services, as studies indicate that the weaknesses of the local health system, particularly with regard to
the principle of comprehensiveness. Thus, the study aimed to describe why the organization of health
services in the city of Salvador ESF is far from the principle of comprehensiveness. The field survey
was heard subjects involved in the management of health services in the city. For data collection, we
used semi-structured interviews, content analysis allowed the categorization of all the units of meaning.
The results showed that, in the municipal context, the construction processes of the NHS and its policies
are marked by discontinuity, rights and wrongs in relation to their guidelines. Noteworthy is the great
heterogeneity of political and administrative elements which constitute the correlation of forces around
the organization of
basic health services in the ESF, polarizes in components such as: priority
management strategy around the discontinuity political-administrative and spraying of the strategy in the
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municipality. Added to this the existence of a network of health services disjointed and poorly distributed,
weaknesses in the culture of planning as a guiding tool in the organization of basic health services and
failing links and working conditions, which reflect the quality interrupts services rendered to population. It
is concluded that the organization of health services in the city of Salvador involves contradictory and
conflicting elements in all spheres
of political and administrative dimension. This situation creates
discontinuities, fragmentations that much explain why the distance from the organization of the principle
of comprehensive services. Existing structures and mechanisms used by the municipal administration
has not contributed to effect the integral attention. The organization of health services in primary care, in
particular the ESF, remains distant image-goal of a health system that incorporates the principle of
comprehensiveness as one of its structural axes, pointed out that this dimension, but it is a of the great
challenges of the SUS.
Key words: Family Health Strategy, Organization of health services, Completeness.
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Resumo: O estudo teve como objetivo analisar a atuação do enfermeiro frente às infrações éticas no
cuidado de enfermagem em unidade de emergência. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com
abordagem qualitativa. Foi desenvolvido em uma Unidade de Emergência de um hospital público de
Salvador, BA.. Participaram desta pesquisa 32 enfermeiros assistenciais. Para a coleta de dados, utilizouse a entrevista semiestruturada gravada e guiada por um roteiro com cinco questões. Na análise dos
dados, empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo obtendo-se as ideias centrais. Os
resultados foram apresentados sob a forma de um ou vários discursos-síntese, escritos na primeira
pessoa do singular. Emergiram 05 dimensões: Os enfermeiros conceituam a infração ética na prática
profissional na unidade de emergência; A ocorrência de infração na unidade de emergência; A ocorrência
de infração ética é atribuída a vários fatores; Os enfermeiros vivenciam as infrações éticas na unidade de
emergência e Atuação do sujeito coletivo diante das infrações éticas. Os discursos expressaram que a
maioria 28 (87,5%) dos enfermeiros considerou as infrações éticas comuns. O estudo constatou que o
sujeito coletivo tem conhecimento sobre a concepção de infrações éticas na prática do cuidar/cuidado, os
problemas vivenciados pelos enfermeiros levam ao surgimento de infrações éticas, com destaque para
aquelas relacionadas ao paciente e ao seu cuidado. Os enfermeiros sentem dificuldade em tomar
decisões frente às infrações éticas, contudo preocupam-se em atuar fundamentando nos princípios
éticos. Seu agir está ancorado nas ações de: orientar, educar, refletir, autoavaliar, fazer
encaminhamentos e realizar registros, aplicar recomendações do Código de Ética de Enfermagem e se
responsabilizar. A atitude de não denunciar o colega fundamentou-se na compreensão de que não há
intencionalidade na ocorrência de infrações éticas. Conclui-se que os enfermeiros com maior tempo de
atuação na unidade de emergência acabam por se acomodar com os problemas que levam a essas
infrações. No entanto, apresentaram sentimento de angústia e sofrimento frente às situações que
superam suas capacidades de mudanças. Reconhecem suas limitações para atuar diante das infrações
éticas, e responsabilizam o Conselho de Enfermagem pela falta de orientação e fiscalização no cotidiano
da unidade de emergência. Os enfermeiros ao presenciar as infrações no cuidado de enfermagem
demonstraram a necessidade de recorrer à coordenação de enfermagem. Contudo não apontaram nos
discursos a necessidade de recorrer a uma Comissão de Ética de Enfermagem.
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Palavras-chave: Enfermagem, Ética, Ética profissional, Serviços médicos de emergência.

Abstract: The study aimed to analyze the role of nurses in the face of ethical violations in nursing care in
emergency rooms. This is a descriptive, exploratory qualitative approach. It was developed in an
Emergency Unit of a public hospital in Salvador, BA .. Participated in this study 32 nurses. For data
collection, we used a semistructured interview recorded and guided by a script with five questions. In
data analysis, we used the technique of Collective Subject Discourse obtaining the central ideas. The
results were presented in the form of one or more synthetic discourses, written in first person singular. 05
dimensions emerged: nurses conceptualize the ethical breach in professional practice in the emergency
department; The occurrence of violations in the
emergency department; The occurrence of ethical
breach is attributed to several factors; Nurses
experience the ethical violations in the emergency
department, and Performance collective subject in the face of ethical violations. The speeches expressed
that the majority 28 (87.5%) of nurses considered the common ethical violations. The study found that
the collective subject has knowledge about the concept of ethical violations in the practice of care / care,
the problems experienced by nurses lead to the appearance of ethical violations, especially those related
to the patient and their care. The nurses have difficulty making decisions in the face of ethical violations,
but are concerned with act basing on ethical principles. His act is anchored in the actions of: guiding,
educating, reflecting, self-evaluation, make referrals and conduct records, implement recommendations
of the Code of Ethics of Nursing and be responsible. The attitude of not reporting the colleague was
based on the understanding that there is no intent in the occurrence of ethical violations. It is concluded
that nurses with more time working in the emergency department end up settling with the problems that
lead to these offenses. However, had feelings of distress and suffering in the face of situations that
exceed their capacity for change. Recognize its limitations to act in the face of ethical violations, and
blame the Board of Nursing for the lack of guidance and supervision in daily emergency department.
Nurses to witness the violations in nursing care have demonstrated the need for the coordination of
nursing. But the speeches did not mention the need for a Commission of Nursing Ethics.
Key words: Ethics, Professional Ethics, Nurse, Emergency Medical Services.
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SILVA FILHO, Claudio Claudino da. Violência Doméstica Contra a Mulher: representações sociais de
profissionais na estratégia de saúde da família. 2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
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Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Gomes, Nadirlene Pereira
Resumo: Esta dissertação teve como objeto de estudo as representações sociais de profissionais da
Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre a violência doméstica contra mulheres e a assistência prestada,
sendo integrante do Projeto matriz “Fatores de Vulnerabilidade na Saúde das Crianças e Adolescentes de
São Francisco do Conde”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
O objetivo geral foi analisar as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência
doméstica contra a mulher e a assistência prestada. Os objetivos específicos foram identificar a estrutura
e o conteúdo das representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica contra a
mulher; e descrever as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica
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contra a mulher e a assistência prestada. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com
abordagem qualitativa, a partir do eixo teórico da Teoria das Representações Sociais. Os sujeitos do
estudo foram 52 profissionais que atuam na ESF em São Francisco do Conde-BA. Respeitaram-se as
premissas éticas e legais da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o nº 01/2011, realizou-se a coleta através do
Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e da entrevista. Os dados provenientes do TALP foram
processados através do EVOC-2003 e os dados qualitativos foram organizados com base na Análise de
Conteúdo de Bardin. O estudo permitiu mostrar que a estrutura das representações sociais de
profissionais de saúde sobre violência doméstica contra a mulher encontra-se sustentada por elementos
no Núcleo Central que guardam relação com o poder legitimado socialmente ao homem sobre a mulher
(“abuso”, “covardia”, “intolerância”, “desrespeito” e “submissão”), e com sentimentos que mostram a
fragilidade da mulher em vivência de violência doméstica (“medo”, “desespero” e “tristeza”). A ESF
mostrou-se como um espaço privilegiado para identificação e enfrentamento de situações de violência
doméstica, mas os profissionais reconhecem esta expressão da violência principalmente vinculada a
manifestações físicas, representação que repercute em atendimentos pautados no biológico. O
enfrentamento da violência doméstica para a mulher é representado como centrado na autoestima, apoio
familiar e denúncia, sendo que as(os) colaboradoras(es) desconhecem os serviços para encaminhamento
dentro da Rede local, o que limita o atendimento de saúde na perspectiva da integralidade. Sinaliza-se a
necessidade de aperfeiçoamento no processo de reconhecimento e abordagem da violência pelos
profissionais na atenção primária à saúde, valorizando o diálogo, a escuta, e o reconhecimento do outro
como sujeito de direitos.
Palavras-chave: Ação intersetorial, Assistência integral à saúde da mulher, Enfermagem, Saúde da
família, Violência doméstica.

Abstract: This dissertation had as its object of study the social representations of professionals from the
Family Health Strategy (FHS) on domestic violence against women and assistance given, it being an
integral part of the "Vulnerability Factors on the Health of Children and Adolescents in San Francisco do
Conde " matrix project, supported by the Research Foundation of the State of Bahia (FAPESB). The
overall objective was to analyze the social representations of health professionals on domestic violence
against women and health care. The specific objectives were to identify the structure and content of
social representations of health professionals on domestic violence against women, and describe the
social representations of health professionals on domestic violence against women and health care. It is
a descriptive exploratory qualitative approach, from the theoretical and methodological framework of the
Theory of Social Representations. The study subjects were 52 professionals working at the ESF in San
Francisco do Conde, Bahia, with respect to the ethical and legal premises of Resolution 196/96 of the
National Health Council (CNS). After the approval of the project by the Ethics Committee (CEP) under
the No. 01/2011, the collection of data was gathered through the Free Word Association Test (TALP) and
by interviews. The data from the TALP were processed through the EVOC-2003 and qualitative data
were organized based on the content analysis of Bardin. The study allowed to show that the structure of
social representations of health professionals on domestic violence against women is supported by the
Central Core elements that relate to the socially legitimated power over women ("abuse", "cowardice",
"intolerance", "disrespect" and "submission"), and feelings that show the
fragility of a woman
experiencing domestic violence ("fear", "despair" and "sadness"). The
ESF has shown itself as a
privileged space for identifying and coping with situations of domestic violence, but professionals often
recognize that this expression of political violence
is mainly linked to physical manifestations, a
representation which is reflected by assistance being given based only in the biological sense. Tackling
domestic violence for women is
represented as centered on self-esteem, family support and
denunciation, and the staff members are unaware of services regarding the adequate routing of patients
within the local network, which limits the health care from the perspective of its integrity. It shows the
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need for improvement in the recognition process and in the addressing of violence by professionals
primary health care, valuing dialogue, listening, and recognizing the other as subject of rights.

in

Key words: Domestic violence, Full assistance to women's health, Family Health, Intersectorial action,
Nursing.
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SILVA FILHO, Claudio Claudino da. Violência Doméstica Contra a Mulher: representações sociais de
profissionais na estratégia de saúde da família. 2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Diniz, Normélia Maria Freire
Resumo: Esta dissertação teve como objeto de estudo as representações sociais de profissionais da
Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre a violência doméstica contra mulheres e a assistência prestada,
sendo integrante do Projeto matriz “Fatores de Vulnerabilidade na Saúde das Crianças e Adolescentes de
São Francisco do Conde”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
O objetivo geral foi analisar as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência
doméstica contra a mulher e a assistência prestada. Os objetivos específicos foram identificar a estrutura
e o conteúdo das representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica contra a
mulher; e descrever as representações sociais de profissionais de saúde sobre a violência doméstica
contra a mulher e a assistência prestada. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com
abordagem qualitativa, a partir do eixo teórico da Teoria das Representações Sociais. Os sujeitos do
estudo foram 52 profissionais que atuam na ESF em São Francisco do Conde-BA. Respeitaram-se as
premissas éticas e legais da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o nº 01/2011, realizou-se a coleta através do
Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e da entrevista. Os dados provenientes do TALP foram
processados através do EVOC-2003 e os dados qualitativos foram organizados com base na Análise de
Conteúdo de Bardin. O estudo permitiu mostrar que a estrutura das representações sociais de
profissionais de saúde sobre violência doméstica contra a mulher encontra-se sustentada por elementos
no Núcleo Central que guardam relação com o poder legitimado socialmente ao homem sobre a mulher
(“abuso”, “covardia”, “intolerância”, “desrespeito” e “submissão”), e com sentimentos que mostram a
fragilidade da mulher em vivência de violência doméstica (“medo”, “desespero” e “tristeza”). A ESF
mostrou-se como um espaço privilegiado para identificação e enfrentamento de situações de violência
doméstica, mas os profissionais reconhecem esta expressão da violência principalmente vinculada a
manifestações físicas, representação que repercute em atendimentos pautados no biológico. O
enfrentamento da violência doméstica para a mulher é representado como centrado na autoestima, apoio
familiar e denúncia, sendo que as(os) colaboradoras(es) desconhecem os serviços para encaminhamento
dentro da Rede local, o que limita o atendimento de saúde na perspectiva da integralidade. Sinaliza-se a
necessidade de aperfeiçoamento no processo de reconhecimento e abordagem da violência pelos
profissionais na atenção primária à saúde, valorizando o diálogo, a escuta, e o reconhecimento do outro
como sujeito de direitos.
Palavras-chave: Ação intersetorial, Assistência integral à saúde da mulher, Enfermagem, Saúde da
família, Violência doméstica.
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Abstract: This dissertation had as its object of study the social representations of professionals from the
Family Health Strategy (FHS) on domestic violence against women and assistance given, it being an
integral part of the "Vulnerability Factors on the Health of Children and Adolescents in San Francisco do
Conde " matrix project, supported by the Research Foundation of the State of Bahia (FAPESB). The
overall objective was to analyze the social representations of health professionals on domestic violence
against women and health care. The specific objectives were to identify the structure and content of
social representations of health professionals on domestic violence against women, and describe the
social representations of health professionals on domestic violence against women and health care. It is
a descriptive exploratory qualitative approach, from the theoretical and methodological framework of the
Theory of Social Representations. The study subjects were 52 professionals working at the ESF in San
Francisco do Conde, Bahia, with respect to the ethical and legal premises of Resolution 196/96 of the
National Health Council (CNS). After the approval of the project by the Ethics Committee (CEP) under
the No. 01/2011, the collection of data was gathered through the Free Word Association Test (TALP) and
by interviews. The data from the TALP were processed through the EVOC-2003 and qualitative data
were organized based on the content analysis of Bardin. The study allowed to show that the structure of
social representations of health professionals on domestic violence against women is supported by the
Central Core elements that relate to the socially legitimated power over women ("abuse", "cowardice",
"intolerance", "disrespect" and "submission"), and feelings that show the
fragility of a woman
experiencing domestic violence ("fear", "despair" and "sadness"). The
ESF has shown itself as a
privileged space for identifying and coping with situations of domestic violence, but professionals often
recognize that this expression of political violence
is mainly linked to physical manifestations, a
representation which is reflected by assistance being given based only in the biological sense. Tackling
domestic violence for women is
represented as centered on self-esteem, family support and
denunciation, and the staff members are unaware of services regarding the adequate routing of patients
within the local network, which limits the health care from the perspective of its integrity. It shows the
need for improvement in the recognition process and in the addressing of violence by professionals in
primary health care, valuing dialogue, listening, and recognizing the other as subject of rights.
Key words: Domestic violence, Full assistance to women's health, Family Health, Intersectorial action,
Nursing.
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Orientador: Pereira, Álvaro
Resumo: Este estudo cuja temática trata das relações de poder durante o manejo do cateter percutâneo
por enfermeiras neonatologistas, parte do pressuposto de que existem conflitos durante o procedimento,
mediadas pelas relações de poder entre os profissionais da assistência e a
administração destas
unidades. O trabalhador da saúde não consegue sozinho dar conta do complexo objeto do ato de
cuidar, ele sempre depende de um sistema de troca com os outros para que este trabalho se concretize.
Desta forma, existe uma pactuação do processo de trabalho entre os sujeitos envolvidos, que resulta em
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disputas, produto da correlação de forças que se estabelece neste processo, que se expressam sob a
forma de relações de poder. Pela importância de tal tema, realizou-se o presente estudo exploratório de
abordagem qualitativodescritiva com o objetivo de compreender as relações de poder vivenciadas por
enfermeiras durante o manejo do cateter, identificar como são estabelecidos os limites profissionais
sobre este procedimento, descrever as relações de dominação ou de resistência vivenciadas pelas
enfermeiras durante o manejo do cateter. Para orientar esta investigação, adotou-se como eixo de
sustentação teórica o pensamento de Michel Foucault para o estudo das relações de poder, com maior
ênfase para os dispositivos disciplinares. A coleta de dados processou-se em uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de uma Maternidade de Referência da cidade de Salvador/BA através de uma
entrevista semi-estruturada, gravada. Foram sujeitos da investigação, treze enfermeiras assistenciais,
especialistas, habilitadas para o manejo do cateter percutâneo que estavam em pleno exercício de suas
atividades. Sob a ótica da Análise do Conteúdo, os resultados geraram um conjunto de três categorias
de estudo: A disciplina no manejo do cateter percutâneo por enfermeiras, a ambiguidade do saber:
poder e resistência e a presença de um poder soberano. A partir dos discursos das enfermeiras, podese perceber como a disciplina esquadrinha o agir destas profissionais, que mesmo possuindo o saber
teórico e prático sobre o procedimento contraditoriamente, não exercem este poder/saber ou o exercem
de forma velada, com resistência fraca, permitindo que estas relações se manifestam sob a forma de
conflitos com uma tendência das enfermeiras se submeterem à dominação
médica para bom
andamento do serviço. Estas observações sugerem a necessidade da adoção de uma postura crítica
frente ao contexto desta prática e de um maior aprofundamento desta
temática por parte das
organizações, das trabalhadoras e das instituições de ensino.
Palavras-chave: Cateter percutâneo, Disciplina, Enfermagem neonatal, Relações de poder.

Abstract: This study, whose theme is about relations of power during the handling of the percutaneous
catheter by neonatologist nurses, begins with the presupposition that exist conflicts during the procedure,
mediated through relations of power between assistance professionals and those who administrate these
units. A health professional cannot take care of the complex object that is the act of caring by himself. He
always depends on an exchange system with other professionals in order to accomplish this work. Thus,
there exists a pact in the work process between the subjects involved, which results in disputes that are
products of the correlation of forces that are established in this process, those being expressed through
relations of power. Due to the importance of such a theme, it was made this present exploratory study
with a qualitative-descriptive approach whose objective is to understand the relation of power lived by
nurses during the handling of Peripherally Inserted Central Catheter; to identify how the professional
boundaries over the procedure are established, to describe the relation of dominance or resistance lived
by nurses during the handling of the catheter. To guide this investigation, it was adopted the thought of
Michel Foucault for the theoretical sustention axis
to the study of relations of power, with greater
emphasis to disciplinary devices. The data was
collected in a Neonatal Intensive Care Unit of a
Reference Maternity of the city of
Salvador/BA through a recorded semi-structured interview. The
subjects of the investigation were thirteen assistance nurses, specialists and able to handle the catheter
that were in full exercise of their activities. Under the scope of Content Analysis, the results generated a
group of three study categories: The discipline on the handling of the catheter by nurses; the ambiguity
of the knowledge; power and resistance and the presence of a superior power and the. Through what the
nurses have said, it was noted how discipline regulates how these professionals act, even though they
know the theory and practice about the procedure;
contradictory, they do not exercise this
power/knowledge or they do it in a concealed way, with a weak resistance; and that these relations are
manifested under the form of conflicts with the nurses tending to submit to the medical dominance so the
service can run smoothly. These observations suggest the need to adopt a critical poise toward the
context of the practice and an enlargement of this theme by the organizations, nurses and teaching
institutions.
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Acesso remoto ao texto integral:
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ARAGÃO, Maristela de Almeida. Significado da dor torácica para aqueles que a vivenciaram. 2012 .
p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: A dor é uma das principais causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade de
vida das pessoas. É, sem dúvida, uma das mais íntimas e exclusivas sensações experimentadas pelo
ser humano, pois envolve vários componentes sensoriais, afetivos,
cognitivos, sociais e
comportamentais, influenciando nas relações sociais e familiares, no
desempenho do trabalho, na
qualidade de vida e no sentido da vida daquele que a vivencia. A presente pesquisa de natureza
qualitativa, abordagem fenomenológica,teve como objeto: o significado da dor torácica para aqueles que
a vivenciaram e como objetivo: compreender
o significado da dor torácica para aqueles que a
vivenciaram. O referencial teórico utilizado foi a Análise Existencial de Vicktor E. Frankl. O local da
pesquisa foi a Unidade de Emergência de um hospital geral e particular na cidade de Salvador-Bahia,
durante o
primeiro semestre de 2011. Para tal, utilizou-se a entrevista fenomenológica gravada e
guiada por um roteiro com três questões. No processo de análise, através da Configuração TriádicaHumanista-Existencial-Personalista, proposta por Vietta, emergiram quatro categorias: a dor torácica
vivida na concretude da existência, sofrimento vivido com a dor torácica, o cuidar/cuidado vivido no
enfretamento das situações dolorosas e o sentido da vida na concretude da dor torácica. As quatro
categorias citadas, por sua vez, dividem-se em quinze subcategorias empíricas. Na compreensão do
fenômeno foi possível apreender que as dores torácicas não estão necessariamente relacionadas com
lesões físicas, não dizem respeito somente ao ser biológico, e que, mesmo não tendo causas bem
definidas,
produzem nos indivíduos que a sentem uma preocupação muito intensa, mobilizando o
medo da morte, o medo da separação dos entes queridos, a consciência da finitude da vida e
possivelmente um vazio existencial. Também pode-se perceber que o estilo de vida
sedentário, a
sobrecarga de emoções, a ansiedade excessiva, antecipatória, além de
conflitos e sofrimentos
familiares desencadeiam sensações dolorosas intensas no tórax
impulsionando estes indivíduos a
buscarem ajuda.
Palavras-chave: Cuidado, Dor torácica, Enfermagem, Sentido da vida.

Abstract: Pain is one of the main causes for human suffering, which compromises people’s quality of
life. It is, doubtlessly, one of the most intimate and unique sensations felt by the human being which
involves a plethora of sensorial, affective, cognitive social and behavioral components, influencing social
and familiar relationships, work effectiveness, quality and meaning of life of those who feel it. This
research, which retains qualitative nature and phenomenological focus, has as object: The meaning of
chest pain for those who experienced it and as objective understanding the meaning of chest pain for
those who have been through it. The Theoretical referencial used was that of “Existencial Analysis” by
Viktor E. Frankl. The research took place inside an Emergency unity of both a general hospital and a
private hospital in the city of Salvador-Bahia throughout the first semester of 2011 by means of recorded
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phenomenological interview guided by a 3 questions script. The
analysis process based on the
configuration Trialist-Humanist-Existencialist-Personalist proposed by Vietta allowed the blooming of four
different categories: The chest pain experienced in the concreteness of existence, suffering experienced
while chest pain, the caring/cared experienced in facing painful situations and the meaning of life in the
wholeness of chest pain. Those four categories, on the other hand, can be divided into fifteen different
empirical sub-categories. After understanding the phenomena it was possible to learn that chest pains
aren't necessarily related to physical harms, that they are not connected exclusively to the biological,
and, that even without well defined causes they produce on those who feel it an intense worry, provoking
the fear of death, the fear of separation from the loved ones, the conscience of life's finiteness and
possibly an existencial void. It's also possible to notice that a That a sedentary lifestyle, emotional
surges, anticipative excessive anxiety and familiar conflicts and suffering trigger intense painful chest
sensations.
Key words: Chest Pain, Meaning of life, Nursing, Caring.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11764/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_%20Maristela%20Arag
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BARBOSA, Nirliane Ribeiro. Oficinas de reflexão para o casal grávido: uma experiência da
enfermagem. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Almeida, Mariza Silva
Resumo: Este estudo tem como objeto a participação do casal grávido em oficinas reflexivas para o
cuidado de si e do(a) RN, motivado pela lacuna na atuação do(a)s profissionais de saúde e,
notadamente, da enfermagem, em relação à necessidade da educação em saúde para o casal e/ou
acompanhante que vivencia o ciclo gravídico-puerperal. Diante dessa problemática surge
o
questionamento: Qual a influência das oficinas de reflexão desenvolvidas com o casal grávido para as
ações de cuidado de si e do(a) RN? Para respondê-lo, traçamos como objetivo
geral: Analisar a
influência das oficinas de reflexão desenvolvidas com o casal grávido para o cuidado de si do(a) recémnascido(a). Partimos do pressuposto de que o desenvolvimento de práticas educativas dialógicas e
participativas oferece à mulher grávida e a seu parceiro elementos para o cuidado de si e do(a) outro(a),
dando-lhe suporte para lidar com as mudanças que os acompanham no ciclo gravídico-puerperal. Tratase de uma pesquisa de
intervenção, de natureza qualitativa, descritiva, de caráter exploratório,
desenvolvida em uma
unidade de saúde da família no município de Arapiraca-AL, tendo como
participantes quatro casais grávidos. Os aspectos éticos e legais para pesquisa foram respeitados. O
material empírico foi produzido em duas fases, sendo a primeira por meio de três oficinas educativas
realizadas no lócus do estudo com o grupo de casais grávidos, discutindo as temáticas: gravidez,
trabalho de parto, parto/nascimento, pós-parto e cuidados com o(a) recémnascido(a); a segunda fase, no
domicílio, por meio de uma entrevista com os casais participantes no período pós-parto, abordando suas
características sociodemográficas, em específico as gineco-obstétricas, e os significados relacionados à
experiência dos casais sobre a participação nas oficinas. A análise do material produzido, mediante a
Análise de Conteúdo de Bardin, sob o enfoque teórico da integralidade, apresentou como resultados
três categorias temáticas: “Significados do processo gravídico-puerperal para a mulher grávida e seu
parceiro”; “Necessidades de cuidado sob a ótica do casal grávido”; “Oficinas de reflexão: contribuições
para o cuidado de enfermagem ao casal grávido”. A prática de educação em saúde possibilitou um
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diálogo transversal, construtivo e de respeito mútuo entre as mulheres
grávidas, seus parceiros e
profissionais de saúde. O modo como se deu essa relação foi fundamental para o alcance dos objetivos
propostos, permitindo a abertura para a reflexão
da(o)s participantes sobre o cuidado, durante o
processo gestatório. Os depoimentos mostraram que as oficinas de reflexão influenciaram os casais em
relação ao enfrentamento da gravidez, parto e pós-parto, no que se refere ao cuidado de si, do(a)
parceiro (a), do(a) recémnascido(a), e no modo de lidar com os serviços e profissionais de saúde de
maior envolvimento nesse período. Inseridas na dimensão prática da integralidade, acreditamos que a
participação dos parceiros junto às suas mulheres nas ações para o cuidado no período gravídicopuerperal precisa ser estimulada e passa a ser almejada à medida que as(os) mesmas(os) notam a sua
valorização pelo(a)s profissionais.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Educação em saúde, Gravidez.

Abstract: This study has as object the participation of pregnant couples in reflective workshops to take
care of newborn and of themselves, motivated by the gap in the performance of health professionals
and, the nurses, regarding the need of health education for the couple who experiences the pregnancy
and puerperium. Given this issue arises the question: What is the influence of reflection workshops
developed with the pregnant couple for the actions of newborn and self care? To answer it we defined
the general objective: Analyze the influence of reflection workshops developed with the pregnant couple
to newborn and self care. We assume that the development of educational and participatory dialogic
offers the pregnant woman and her partner elements for the other and self care, giving support to deal
with the
changes that accompany pregnancy and puerperium. This is an intervention research,
qualitative, descriptive and exploratory, developed in a family health unit in the city of Arapiraca-AL, and
the participants was four pregnant couples. The ethical and legal aspects
for research have been
respected. The empirical material was produced in two phases, the first
through three educational
workshops held in the locus of the study with a group of pregnant couples, discussing the following
issues: pregnancy, labor, labor / birth, postpartum and
newborn care; the second stage, at home,
through an interview with the couples participating in the postpartum period, covering sociodemographic
characteristics, specifically the obstetric and gynecological, and meanings related to the experience of
couples on participation in workshops. The analysis of the material produced by a content analysis of
Bardin, from the standpoint of theoretical integrality, presented as results three thematic categories:
"Meanings of the pregnancy and childbirth for the pregnant woman and her partner," "Care needs from
the perspective of the pregnant couple", "Workshops of reflection: contributions to nursing care for
pregnant couples". The practice of health education enabled a constructive and mutual respect dialogue
among pregnant women, their partners and health professionals. The way in which did this relationship
was crucial to the achievement of objectives, allowing the participants to reflect on the care, during the
obstetrical process. The data showed that the reflection workshops influenced couples in relation to
confrontation of pregnancy, childbirth
and postpartum, with regard to the care of the self, partner,
newborn, and how to deal with the services and health professionals for greater involvement in this
period. Inside the dimensions of integrality, we believe that the participation of partners with women in
their actions for care during pregnancy and childbirth needs to be stimulated and begins to be desired
when they note this valorization by the professionals.
Key words: Health Education, Pregnancy, Prenatal care.
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SANTOS, Roberta Rodrigues Ferraz dos. Acompanhante no Cuidado a Criança Hospitalizada em
Clínica Pediátrica: Percepção da Equipe de Enfermagem. 2012 . p. 74. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Camargo, Climene Laura de
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo como o objetivo de analisar a participação do acompanhante
no cuidado à criança hospitalizada em clínica pediátrica na percepção da equipe de enfermagem. A
pesquisa foi realizada na Clínica Pediátrica de um Hospital Público da cidade de Feira de Santana – BA,
onde foram entrevistados 14 membros da equipe de enfermagem, através da entrevista semi-estruturada.
A análise dos dados foi norteada pelos pressupostos do Cuidar/Cuidado, através da técnica de Análise
de Conteúdo, proposta por Bardin (1977). Desta análise emergiram duas categorias: 1) Percepção da
equipe de enfermagem sobre o acompanhante da criança hospitalizada em clínica pediátrica, composta
por três subcategorias: presença do acompanhante no cuidado a criança hospitalizada; participação do
acompanhante na clínica pediátrica: relações estabelecidas, atribuições e conflitos; identificação dos
cuidados quotidianos e de reparação na clínica pediátrica. 2) Instrumentalização da equipe de
enfermagem para o cuidar da criança hospitalizada. O estudo revelou que o cuidador acompanhante,
deve ser orientado e ajudado no processo do cuidar. A equipe de enfermagem avalia o acompanhante
como alguém que favorece o estabelecimento de um clima emocional desejável, como também
colaborador no desenvolvimento do trabalho da equipe, sendo co-participante do processo. Assim, desde
que os acompanhantes aceitem certas condições, que dependem de cada profissional individualmente,
sua presença é reconhecida como importante, caso contrário, torna-se um obstáculo para o cuidado. As
atividades delegadas ao acompanhante no cuidado à criança hospitalizada podem ser classificadas como
cuidados rotineiros ou quotidianos, considerados como essenciais para manutenção da vida, como citado
pela autora Colliére (1999), entretanto, em muitos momentos da hospitalização estes acompanhantes
realizam cuidados mais complexos. O presente estudo visa contribuir de forma reflexiva para uma melhor
assistência da equipe de enfermagem junto à criança hospitalizada, tendo o acompanhante como um
parceiro no processo de desenvolvimento do cuidado a criança.
Palavras-chave: Acompanhante, Criança hospitalizada, Equipe de enfermagem.

Abstract: This is a qualitative study that aims to analyze the participation of the hospital companion in
the care given to hospitalized children in pediatric clinic through the eyes of the nursing staff. The
research was held at the Pediatric Clinic of a public hospital in the city of Feira de Santana – BA, where
14 nursing staff members were interviewed through the semi-structured interview technique. The data
analysis was guided by the premises of the Caring / Care, through the technique of Content Analysis as
proposed by Bardin (1977). From this analysis two categories emerged: 1) Perception of the nursing staff
on the hospitalized child
companion, which comprised three subcategories: the presence of the
companion during the care given to the hospitalized child; participation of the companion in the pediatric
clinic: relations established, conflicts and tasks; identification of the daily care and the so called repair
care in the pediatric clinic. 2) Instrumentalization nursing staff for the care of hospitalized children. The
study showed that the companion who is a caregiver must be guided and helped in the caring process.
The nursing staff qualifies the companion as someone who can favor the establishment of a desirable
emotional environment, as well as a collaborator in the development of the staff’s work, co-participating
in the process. Thus, since the companion accepts certain conditions that will depend on each health
professional individually, the presence of the companion is recognized as important, otherwise, this
presence would become an obstacle in the caring process. The tasks assigned to the companion in the
caring of the hospitalized child can be classified as daily or routine care, considered as essential for life
support, as established by Colliére (1999), however, in many
moments of the hospitalization the
companions undertake more complex care. The present study aims to contribute in a reflexive way for a
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better assistance of the nursing staff to the hospitalized child, having the companion as a partner in the
process of the development of the care given to the child.
Key words: Hospitalized children, Companion, Nursing staff.
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ao
texto
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MOTA, Rosana Santos. História oral de adolescentes grávidas em situação de violência doméstica.
2012 . p. 94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Diniz, Normélia Maria Freire
Resumo: A violência doméstica contra a mulher grávida constitui-se um grave problema de saúde
pública, sendo manifestada a partir de uma relação desigual de poder, enraizada nas relações de
gênero, fruto da construção histórico-cultural. São sérias as repercussões da violência doméstica para a
saúde física e psicológica da mulher, podendo se tornar mais grave caso se tratar de adolescentes,
devido a transformações peculiares inerentes a esta fase da vida.
Estudo de natureza qualitativa
fundamentada no método da história oral temática. A pesquisa teve como objeto a história oral das
adolescentes grávidas em situação de violência doméstica, como objetivo geral analisar a história oral
de adolescentes grávidas em situação
de violência doméstica. Os objetivos específicos foram:
caracterizar as adolescentes grávidas em situação de violência doméstica e descrever a história oral
destas. O corpus foi composto por cinco adolescentes negras. Como instrumento de coleta de dados,
utilizou-se entrevistas com questões fundamentadas na história oral temática. O estudo foi realizado
entre os meses
de março e maio de 2011. Foram observados os aspectos éticos baseados na
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), e o projeto foi aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia sob o nº
5/2011. O método usado no estudo detalhado do material foi a análise de conteúdo de
Bardin.
Emergiram duas areas temáticas: infância e adolescência. A area temática da infância com a categoria
vivência de violência (subcategorias: negligência; violência psicológica,
física e sexual); e a da
adolescência com as categorias: vivência da sexualidade
(subcategorias: primeira relação sexual;
contracepção) e gravidez (subcategorias: gravidez
desejada/não desejada; vivência de violência
doméstica; assistência pré-natal). A partir da análise das categorias e subcategories obtive-se: 1) A
violência, tanto na infância quanto na adolescência, permeou as histórias das adolescentes estudadas;
2) Suas trajetórias de vida revelaram uma infância marcada pela negligência por parte da família e do
estado, ficando,
assim, expostas ao trabalho infantil, à exploração sexual, à opressão e às mais
variadas formas de violência; 3) De igual modo, a adolescência foi marcada pelas iniquidades sociais,
pela iniciação precoce na sexualidade: ou seja, sem a devida orientação dos educadores e/ou dos
profissionais de saúde, a sexualidade culminou em gravidez e na violência no decorrer do período
gestacional, cometida principalmente por parte do companheiro. Diante do exposto,
cabe aos
profissionais de saúde, à sociedade de forma geral e ao estado discutir o contexto das histórias de vidas
das adolescentes grávidas em situação de violência doméstica para, então, colocar em prática as
políticas públicas que atendam às demandas dessas mulheres. Faz-se necessária também uma urgente
capacitação de profissionais da área de saúde bem como na área de educação no sentido de identificar
e intervir nas situações de violência por meio da prevenção, diagnóstico e tratamento dos sujeitos
envolvidos no processo.
Palavras-chave: Gravidez na adolescência, História oral, Violência doméstica.
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Abstract: Domestic violence against pregnant woman constitutes a serious problem on public health and
this is manifest through an unequal power relation rooted in gender relations, as a result of an historical
and cultural construction. The repercussions of domestic violence to physical and psychological woman
health are serious: it can be more serious if we are treating with adolescent, because of the peculiar
transformations inherent to this life phase. This research is a qualitative one, based on thematic oral
story. Its general goal was to analyze life story of pregnant adolescent in situation of domestic violence
and the specific goals were to characterize pregnant adolescent in situation of domestic violence and to
describe their life stories. Our corpus was composed by five Black adolescent. As an instrument of data
collecting, we utilized interview with questions which were based on thematic oral story. The study was
carried on between March and May 2011. We observed the ethical aspects based on 196/96 Resolution
of National Health Council (BRASIL, 1996), approved by the Committee of
Ethic and Research of
Nursing School in Federal University of Bahia under the nº 05/2011. The method used in the material
detailed study was Bardin’s content analysis. In this research were used two thematic areas: childhood
and adolescence. Childhood category was experience of violence (subcategories: negligence;
psychological, physical and sexual violence); adolescence categories: sexual experience (subcategories:
first sexual intercourse; contraception) e pregnancy (subcategories:
wanted/unwanted pregnancy;
experience of domestic violence; pregnancy assistance). From analyses of these categories and subcategories, were found the following results: 1) Violence, in the childhood as well as in adolescence,
permeated stories’ life of studied adolescent; 2) Their life trajectories showed a childhood marked by
negligence of the family and the state. Thus, they were exposed to child work, sexual exploration,
oppression and to several forms of violence; 3) Adolescence was also marked by social iniquities, by
premature initiation on sexuality, that is, without educators’ orientation
and/or those of health
professionals, sexuality culminated in pregnancy and in violence during pregnancy, violence committed
mainly by the mate. Because of this, it’s up to us, health professionals, to the society and to the state
discuss the context of life stories of pregnant adolescent in situation of domestic violence to, than, realize
public policies which attend those women’s demands. It’s also necessary an urgent capacitating of
professionals in health and educational areas to identify and interfere in the situations of violence through
preventing, diagnosis and caring the subjects involved in the process.
Key words: Oral story, Pregnancy in adolescence, Domestic violence.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11161/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_Rosana%20Mota.pdf
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PARCERO, Sonia Maria de Jesus. Participação do parceiro na gravidez não planejada segundo o
olhar das mulheres. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Coelho, Edméia de Almeida Cardoso
Resumo: A assunção de responsabilidade pelo parceiro é fator decisivo na aceitação de uma gravidez
não planejada e sua participação é importante desde a escolha compartilhada de contraceptivos à
experiência da gravidez e ao seu desfecho. Valorizando a importância da co- responsabilidade
masculina na gravidez não planejada e a complexa rede multifacetada que envolve a ocorrência de uma
gravidez, foi realizada uma pesquisa que teve como objetivos descrever o perfil sociodemográfico de
parceiros de mulheres em situação de gravidez não planejada; caracterizar a participação do parceiro
quanto à responsabilidade pela contracepção e descrever características do relacionamento entre o
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parceiro e sua companheira em situação de gravidez não planejada. Trata-se de estudo, descritivo,
exploratório, de abordagem quantitativa, desenvolvido durante o período de março a dezembro de 2011.
A pesquisa foi realizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e a população foi constituída por 191
mulheres grávidas em qualquer fase do ciclo gestacional, que estiveram sob acompanhamento pré-natal
nas Unidades de Saúde da Família, no período de maio a setembro de 2010. O instrumento de coleta
dos dados foi um formulário de entrevista com perguntas estruturadas e semi- estruturadas, aplicadas às
mulheres grávidas que aceitaram participar do estudo. Após a digitação os dados foram exportados para
o software estatístico STATA v.8. A análise foi
realizada mediante distribuição de frequências bivariadas para as variáveis qualitativas e medidas descritivas para as variáveis quantitativas (médias e
desvio padrão). Para verificar diferenças entre as proporções, utilizou-se o Teste Chi-quadrado de
Pearson ou o Exato de Fischer (quando necessário), adotou-se o nível de significância estatístico de 5%
(p = 0,05). Os resultados do estudo revelaram parceiros em situação socioeconômica desfavorável ao
acesso a informações, e a reflexões mais amplas sobre a participação masculina no processo
reprodutivo, notadamente influenciado pela baixa escolaridade e pela baixa renda. A maioria
das
mulheres informou não ter planejado a gravidez, 66,5%, sendo elas as principais responsáveis por evitar
a gravidez. Em relação a outras características do relacionamento, ser casada ou ter união estável se
apresentou como importante fator que contribui para a ocorrência e para a aceitação da gravidez, tendo
alta significância estatística. Quanto à reação do parceiro, mais da metade das mulheres informou
satisfação com a constatação da gravidez porque a desejavam, enquanto outro grupo, embora não
tenha inicialmente demonstrado satisfação, a aceitou posteriormente. O mesmo se repete em relação
aos familiares do parceiro, chamando atenção para a falta de apoio por uma parcela de familiares. O
estudo também evidenciou que existe uma tendência para a aceitação da gravidez pelo parceiro, o que
se apresenta com menor frequência por sua família. Esta pesquisa oferece subsídios para reflexão
sobre as práticas de atenção em saúde nos programas de planejamento reprodutivo e a participação
efetiva do homem no processo gravídico-puerperal e indica que na ESF há necessidade de se ampliar o
estímulo à co-responsabilidade masculina no processo da gravidez. Ressaltamos o papel da enfermeira
no processo, tendo em vista ser a profissional que está à frente das ações básicas de saúde na ESF.
Palavras-chave: Enfermagem, Gravidez e parceiros, Gravidez não planejada, Homens e gravidez.

Abstract: The assumption of responsability by the partner is a decisive factor in the acceptance of an
unplaned pregnancy and their participation is important since the choice of contraceptives to the shared
experience of pregnancy and its outcome. Valuing the importance of male coresponsability in unplanned
pregnancies multifaceted and complex network that involves the occurrence of pregnancy was carried
out a survey that aimed to describe the sociodemographic profile of partners of women having an
unplanned pregnancy, characterize the participation of partner and the responsability for contraception
and describe characteristics for the relationship betweern the partner and his partner in a situation of
unplanned pregnancy. It is a description study, exploratory, developed during the period from March to
December 2011. The survey was conducted in Salvador at the rail Suburb, this study consisted of a
population of 191 pregnant women at any stage of the cycle pregnancy who were under prenatal care in
Family Health Units in the period from May to September 2010. The data collection instrument was an
interview form with structured questions and semiestructured applied to pregnant women who agreed to
participate. After typing the data they were exported to statistical software STATA v.8. The analysis was
performed by bi-frecuency distribution caried for qualitative variables and descriptive meassures for
quantitative variables (mean and standard deviation). To see differences between the proportions, the
chisquare test of pearson or fisher´s exact was used (when necessary), we adopted the statistical
significance level of 5% (p = 0,05. Study results revealed partners in unfavorable socioeconomic acces
to information and further reflections on male participation in reproductive process, particularly influenced
by low education and low income. Most women reported not having planned the pregnancy, 66.5%,
which were the main responsible for preventing pregnancy. For other characteristics of the relationship,
being married or having a stable relationship is presented as an important contributing factor to the
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occurrence and acceptance of pregnancy, with high statistical significance. According to the partner
reaction, more than half of women reported satisfaction with the finding of wanted pregnancy, while
initially another group did not demonstrated satisfaction, subsequently accepted. The same occurs in
relation to the partner´s family, calling attention to the lack of support from the family. The study also
showed that there is a tendency to accept the partner´s pregnancy, which appears less frequently by
their family. This research offers support for reflection on the practices of health care programs in
reproductive planning and effective participation of man during their partner´s pregnancy and childbirth,
and indicates that in the FHS there is a need to expand the co-stimulation of male responsibility in the
process of pregnancy. We emphasize the role of the nurse in the process in order to be a professional
who is ahead of basic health in the FHS.
Key words: Nursing, Unplanned pregnancy, Men and pregnancy, Pregnancy and partners.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/12175/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_Sonia%20Pa
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CARNEIRO, Taíze Muritiba. Condições de trabalho em enfermagem na unidade de terapia intensiva.
2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Fagundes, Norma C.
Resumo: Condições de trabalho é um conjunto de fatores que atuam direta ou indiretamente na
execução de uma atividade, que poderá influenciar na qualidade de vida no trabalho e na assistência
aos usuários. Contemplam vários elementos, como os ambientes físico, químico e biológico, riscos de
acidentes, insumos e equipamentos adequados ergonomicamente, remuneração e benefícios recebidos,
educação permanente, processo de trabalho e o clima social entre trabalhadores e seus superiores
hierárquicos. Objetivou-se descrever as condições
de trabalho em enfermagem nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) para adultos. Trata-se de um estudo de caso único, descritivo, exploratório com
abordagem quantitativa, realizado a partir de um questionário. O instrumento de coleta de dados foi
construído e validado por expertises no assunto, utilizando duas rodadas da técnica Delphi, com alfa de
cronbach =
0,93. O lócus do estudo foram duas UTIs para adultos de um Complexo Hospitalar
Universitário da cidade de Salvador, Bahia, denominadas UTI-A e UTI-B. Participaram do estudo, após
anuência, 64 trabalhadoras, sendo 38 enfermeiras, 25 técnicas e 26 auxiliares de enfermagem. Os
dados foram analisados no software STATA v.8 e apresentados em forma de tabelas. Os resultados
evidenciaram que a maior parte da população é feminina, jovem, casada, sem filhos, com um ou dois
empregos, a depender da unidade, com remuneração entre
4 a 6 salários mínimos. Existem três
vínculos de emprego nas unidades: estatutário federal, estatutário estadual e pela CLT; a jornada de
trabalho é de 30 horas; há divergências entre as condições de trabalho consideradas boas e as ruins
nas duas UTIs para adultos referentes ao ambiente físico, benefícios e remuneração, ambiente social e
desenvolvimento e realização profissional, conforme as respostas das entrevistadas. Conclui-se que
existe a necessidade de acompanhamento do serviço de medicina ocupacional para avaliar os riscos de
acidentes,
doenças ocupacionais não apenas em decorrência da ergonomia, avaliar a saúde das
trabalhadoras mediante exames periódicos, avaliar os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI);
acompanhamento do serviço de gestão de pessoas no intuito de manter o bom ambiente social e
melhorar o programa de educação permanente; e dos gestores da Organização acompanhar todos os
processos nas UTIs, para garantir uma assistência de enfermagem livre de danos aos pacientes e
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trabalhadoras, e manter boas condições de trabalho, para que as trabalhadoras tenham qualidade de
vida no trabalho e sintam-se motivadas para o exercício da enfermagem na Organização do estudo.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermagem, Unidade de terapia intensiva.

Abstract: Working conditions are a set of factors that act directly or indirectly in the execution of an
activity, which may influence the life quality in work and the users assistance. Include several elements,
such as physical, chemical and biological, risks of accidents, ergonomically appropriate equipment,
compensation and benefits received, continuing education, work process and social climate between
workers and their superiors. The objective was to examine nursing working conditions in intensive care
units (ICU) for adults. It is a single case study,
descriptive, exploratory quantitative study from a
questionnaire. The data collection instrument was constructed and validated by expertise in the subject,
using two rounds of the Delphi technique, with Cronbach's alpha = 0,93. The locus of the study were two
adult ICU of a University Hospital Complex of the city of Salvador Bahia, called ICU-A and ICU-B.
Participants, after approval of the study, 64 workers, 38 nurses, 25 technicians and 26 nursing
assistants. The data were analyzed using STATA v.8 and presented in tables. The results showed that
most of the population is female, young, married, no children, with one or two jobs depending on the unit,
they receive between 4-6 times the minimum wage, there are three links employment units: statutory
federal, statutory state and CLT, and the workday is 30 hours, there are differences between the working
conditions considered good and bad in both ICUs for adults for the physical environment, benefits and
compensation, social environment and development and professional achievement as the answers of
respondents. We conclude that there is a need to monitor the occupational health service to assess the
risk of accidents, occupational diseases not only because of ergonomics, assess the health of workers
through regular examinations to assess the PPE; monitoring service personnel management in order to
maintain good social environment and improve the continuing education program, and the managers of
the organization keep track of all processes in the ICU to ensure a nursing care free of harm to patients
and workers, and maintain good working conditions for the workers to have life quality at work and feel
motivated to nursing practice in the Organization of the study.
Key words: Nursing, Intensive Care Unit, Working conditions.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.pgenf.ufba.br/tesesdissertacoes/2012/ORGANIZA%C3%87%C3%83O%202012/DISSER_PG
ENF_298_%20%20TAIZE%20MURITIBA%20CARNEIRO%20(1).pdf
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SANTOS, Tatiane Araujo dos. O Valor da Força de Trabalho da Enfermeira. 2012 .
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
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Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde
Orientador: Melo, Cristina Maria Meira de
Resumo: Trata-se de uma análise teórica, cujo objetivo foi compreender como se conforma o valor da
força de trabalho da enfermeira, embasada na teoria do valor de Karl Marx. A categoria de análise central
é o valor da força de trabalho da enfermeira e as variáveis identificadas para a sua compreensão foram o
trabalho feminino; o tempo de formação para o trabalho; a divisão parcelar do trabalho; e o tempo do
trabalho. A estratégia adotada para a construção dos capítulos foi a revisão sistemática da literatura
sobre as variáveis selecionadas, e para a discussão dos achados utilizou-se o método dialético. A análise
aponta que a força de trabalho da enfermeira é constituída por elementos que aportam maior valor, como
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a crescente qualificação e a natureza assistencial-gerencial do seu trabalho, que a capacita para articular
os diversos processos de trabalho na saúde. Contudo, os elementos que aportam menor valor à força de
trabalho são preponderantes, o que em parte é explicado pela conjuntura social brasileira
contemporânea, caracterizada pelo trabalho flexibilizado e precarizado. Contribui ainda para esse cenário
a incipiente organização das enfermeiras enquanto classe trabalhadora, o que as torna mais vulneráveis
ao trabalho precarizado, uma vez que as iniciativas individuais para negociação da jornada de trabalho e
salário contribuem para a redução do valor da força de trabalho; a competição entre as enfermeiras, o
que colabora para o aumento da intensidade da jornada de trabalho e a diminuição do salário; a
competição no campo da enfermagem, com a entrada de mão de obra complementar; o modelo
assistencial hegemônico na saúde, o modelo biomédico, expresso no trabalho da enfermeira com foco
nos aspectos técnicos do trabalho em detrimento dos aspectos políticos; e os fatores relacionados com
os determinantes de gênero no mercado de trabalho e no campo da enfermagem, principalmente em
seus aspectos subjetivos, que mantêm entre as enfermeiras um sistema de valores morais que remetem
ao período pré-profissional. Por fim, considera-se que a compreensão do valor da força de trabalho da
enfermeira não se reduz a sua dimensão econômica, sendo as relações estabelecidas na sociedade os
principais fatores que explicam a contradição existente na conformação desse valor.
Palavras-chave: Valor, Trabalho, Enfermeira.

Abstract: This is a theoretical analysis that aims to understand the way the value of the nursing
workforce is configured, using Karl Marx’s theory as a basis. The central category of analysis is the value
of the workforce and the variables identified in order to understand this were: female work; time spent on
work training; division of labour; and time spent working. The strategy used to construct the chapters was
a systematic review of literature regarding the variables and a discussion of the findings utilizing the
dialectic method. The analysis indicates that, although the nursing workforce features aspects that confer
greater value, such as the increasing number of qualifications and the care-management nature of the
work, which enables coordination across a range of health work processes, elements that confer less
value on the workforce predominate; this is in part explained by the work situation in contemporary
Brazilian society, which is flexible and precarious. Other elements that contribute to this situation are: the
still incipient and fragile organization of nurses as a class of workers, which makes them more vulnerable
to precarious work, since individual
initiatives to negotiate wages and working hours contribute to
reductions in workforce value;
competition between nurses, which leads to an increasingly intense
working day and wage
reductions; competition within the field of nursing, with the entry of a
complementary workforce; the hegemonic health care model, which reinforces the tendency for nursing
work to focus solely on technical aspects, to the detriment of policy; and issues of gender both in the
work market and within the profession, principally due to subjective elements, whereby the nurses
maintain a set of moral values that refers back to the pre-professional period. Finally, we consider that an
understanding of the value of the nursing workforce should not be reduced to economic aspects and that
relationships established in society are the main factors that explain the existing contradictions in the way
the value of this workforce is configured.
Key words: Value, Work, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://blog.ufba.br/grupogerirenfermagem/files/2011/07/O-valor-dafor%C3%A7a-de-trabalho-da-enfermeira.pdf
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MOREIRA, Vanessa dos Santos. Impactos do envolvimento de mulheres presidiárias com o
fenômeno das drogas. 2012 . p. 125. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Oliveira, Jeane Freitas de
Resumo: Esta pesquisa aborda o protagonismo feminino no fenômeno das drogas enfocando o
envolvimento de mulheres presidiárias com o consumo e o tráfico dessas substâncias e os impactos
decorrentes desses envolvimentos para as suas vidas. Desenvolvida com o pressuposto de que o
envolvimento das mulheres com as drogas gera impactos de várias ordens que merecem ser
investigadas, foi estabelecido como objetivos: descrever os envolvimentos de mulheres que cumprem
pena sob regime prisional com o fenômeno das drogas e identificar os impactos decorrentes desses
envolvimentos para as suas vidas. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem
qualitativa, realizada com vinte e seis internas de uma penitenciaria feminina, em Salvador-BA. As
informações foram coletadas no período de abril a outubro de 2011, em dias e horários alternados, de
acordo com as condições da instituição, através de coleta documental, desenho estória-tema e entrevista
semiestruturada. Os dados, a priori, foram analisados separadamente de acordo com as técnicas
utilizadas e, posteriormente, seguiram as etapas da análise de conteúdo temática. Os resultados
revelaram formas distintas do envolvimento das mulheres com as drogas, a influência do contexto
prisional no inicio do consumo e/ou substituição de drogas, e a reprodução das desigualdades de gênero
no papel desempenhado pelas mulheres no tráfico. O aprisionamento foi demarcado como uma situação
que ocasionou perdas relacionadas à liberdade, aos laços familiares e aos bens materiais. Sentimentos
de culpa, medo, tristeza, vergonha e situações de violência, assim como a oportunidade de estudar,
qualificação profissional e reaproximação com algum membro da família também foram assinalados
como impactos resultantes do envolvimento com as drogas após o aprisionamento. Ganhos financeiros
gerados pelo comercio das drogas foram sinalizados como relevantes para suprir necessidades pessoais
e dos familiares antes do aprisionamento. Embora a pesquisa seja limitada a um grupo de mulheres
presidiárias seus resultados evidenciam desigualdades de gênero no tocante aos envolvimentos das
mulheres com as drogas e as suas repercussões assinalando a urgência de maiores investigações sobre
a temática. Ademais, aponta a necessidade de inclusão e/ou ampliação da abordagem dessa
problemática na formação de Enfermeira(o)s visando uma prática que contemple especificidades de
mulheres envolvidas com drogas.
Palavras-chave: Drogas, Mulheres, Prisão , Enfermagem.

Abstract: The present research approaches the female role in the drug phenomena focusing the
involvement of women prisoners with the consumption and trafficking of these substances and the
impacts from this involvement in their lives. Developed with the assumption that the involvement of
women with drugs generates impacts of various orders that are worthy of
being investigated, the
following objectives were established: describe the involvement of women serving time in prison with the
drug phenomena and identify the impacts from this involvement in their lives. This is an exploratory,
descriptive research, of a qualitative approach, performed with twenty-six interns of a female prison, in
Salvador-BA. The information was collected from the period of April to October, 2011, on alternate days
and hours, in accordance with the conditions of the institution, by gathering information, thematicdrawing with stories and semi-structured interviews. The information, a priori, was analyzed separately in
accordance with the techniques used and, later, following the phases of thematic content analysis. The
results reveal distinct forms of involvement of the women with drugs, the influence of the prison context
at the beginning of the consumption and/or
substitution of drugs, and the reproduction of gender
inequality in the role performed by women in trafficking. Imprisonment was associated to a situation
causing loss related to freedom, family ties and material assets. Feelings of guilt, fear, sadness, shame
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and situations of violence, as well as opportunities to study, professional qualification and reconciliation
with some family members were also denoted as impacts resulting from involvement with drugs after
entering the prison. Financial gains resulting from the drug trade were signaled as relevant to cover
personal and family necessities. Despite the research having been limited to
a group of women
prisoners, the results evidence gender inequality regarding the involvement of women with drugs and the
repercussions indicate the urgency of further investigation on this matter. Further, the need for inclusion
and/or expansion of the approaches to this issue in the formation of Nurses is demonstrated with the aim
of a practice that contemplates the specificity of women involved with drugs.
Key words: Nursing, Prison, Drugs, Women.
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LOBÃO, William Mendes. Construção, validação e normatização da escala de predisposição à
ocorrência de eventos adversos (EPEA). 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidado à saúde
Orientador: Menezes, Igor Gomes
Resumo: Este estudo teve por objetivo construir, validar e normatizar a Escala de Predisposição à
Ocorrência de Eventos Adversos (EPEA). A EPEA foi construída como um escala do tipo Likert,
buscando avaliar as atitudes dos enfermeiros sobre os aspectos da estrutura e processo que podem
comprometer a qualidade do cuidado de enfermagem em UTI, tendo como indicador de resultados o
evento adverso (EA). Para a definição do construto e elaboração dos itens do instrumento, foi realizado
um levantamento bibliográfico, a partir de critérios e recomendações de organizações nacionais e
internacionais de promoção à qualidade do cuidado e segurança do paciente em UTI, que resultou em
um instrumento preliminar contendo 90 itens, divididos em três dimensões tendo como pressuposto a
abordagem teórica proposta por Donabedian (1980) para a avaliação da qualidade do cuidado em saúde
(estrutura, processo e resultado). Foi realizada a validação de conteúdo do instrumento por meio da
técnica de análise de juízes e análise semântica. A EPEA resultante desta etapa continha 34 itens
agrupados em três dimensões: estrutura (18 itens), processo (43 itens) e resultado (3 itens). Os locais da
investigação foram seis unidades de terapia intensiva de alta complexidade de hospitais gerais e de
ensino, sendo três hospitais públicos e três hospitais filantrópicos localizados no município de Salvador,
Bahia. A amostra do estudo de validação da EPEA compreendeu 128 enfermeiros, sendo a grande
maioria do sexo feminino (90,6%). Destes, 63 (49,2%) trabalhavam em UTI públicas e 65 (50,8%) nas
UTI filantrópicas. O estudo da validade do construto se deu pela técnica de análise fatorial, onde
inicialmente, optou-se ela associação da dimensão resultado à dimensão processo devido a seu reduzido
número de itens, e ao fato de toda a escala ter sido baseada em medidas de segurança do paciente
voltadas à prevenção do evento adverso (indicador de resultado). Foram retirados seis itens da
abordagem estrutura e nove itens da abordagem processo por apresentarem cargas fatoriais inferiores a
0,30. O total da variância explicada para as duas abordagens (estrutura = 22,85%; processo = 23,89%)
após a extração destes itens reflete um bom grau de representação em relação ao traço latente. O exame
da fidedignidade da EPEA através do alpha de Cronbach obteve como resultado os seguintes
coeficientes: 0,796 indicando boa confiabilidade para 12 itens da abordagem estrutura, e 0,919 indicando
boa confiabilidade para 34 itens da abordagem processo. Tais resultados demonstram um bom nível de
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consistência interna do instrumento. Para a normatização dos escores da EPEA foi utilizada uma norma
intragrupo com a definição de três faixas percentílicas, por abordagem, para avaliação da atitude dos
Enfermeiros frente às condições que predispõem a ocorrência de eventos adversos em UTI: baixa
percepção (x < 50), média percepção (50 ? x ? 75) e alta percepção (x > 75). Tendo por base seus
indicadores psicométricos, verifica-se que a EPEA pode ser considerada uma medida válida para avaliar
as atitudes dos enfermeiros frente aos fatores que podem predispor a ocorrência dos eventos adversos
em UTI.
Palavras-chave: Doença latrogênica, Enfermagem, Validação, Psicomentria.
Abstract: This study aimed to build, validate and standardize Scale Predisposition the Occurrence of
Adverse Events (EPEA). The EPEA was constructed as a Likert scale, seeking to assess the attitudes of
nurses on aspects of structure and process that may compromise the quality of nursing care in the ICU,
with the results as an indicator of adverse event (AE). For the definition of the construct and design of the
instrument items was based on a literature, from criteria and recommendations of national and
international organizations to promote the quality of care and patient safety in the ICU, which resulted in a
primary instrument containing 90 items, divided into three dimensions from the assumption the theoretical
approach proposed by Donabedian (1980) for assessing the quality of health care (structure, process and
outcome). Was performed to validate the content of the instrument by means of the technique of judges
and semantic analysis. The EPEA resulting from this step contained 34 items grouped into three
dimensions: structure (18 items), process (43 items) and outcome (3 items). The local research were six
intensive care units of high complexity of general and teaching hospitals, three public hospitals and three
charity hospitals located in the city of Salvador, Bahia. The study sample consisted of validation of EPEA
128 nurses, the vast majority being female (90.6%). Of these, 63 (49.2%) worked in public ICU and 65
(50.8%) in the ICU philanthropic. The study of the validity of the construct was made by factorial analysis
where initially it was decided to pool the outcome dimension to dimension process due to its small number
of items, and the fact that the whole scale was based on safety measures Patient aimed at prevention of
the adverse event (outcome indicator). Six items were removed from the structure and approach of the
nine items process approach for presenting factor loadings lower than 0.30. The total variance explained
by the two approaches (structure = 22.85%; process = 23.89%) after extraction of these items reflects a
fair degree of representation regarding latent trait. The examination of the reliability of the EPEA through
Cronbach's alpha obtained as a result of the following factors: 0.796 indicating good reliability for 12 items
of the approach structure, and 0.919 indicating good reliability for 34 items of process approach. These
results demonstrate a good level of internal consistency. For the normalization of scores of EPEA was
used with a standard definition of intragroup three tracks percentile for approach to evaluate the attitude of
nurses in the face of conditions that predispose to adverse events in the ICU: low perception (x <50),
average perception (50? x? 75) and high perception (x> 75). Based on their psychometric indicators, it
appears that the EPEA can be considered a valid measure to assess the attitudes of nurses towards
factors that may predispose to the occurrence of adverse events in the ICU.
Key words: Disease Latrogênica, Validation, Psychometrics, Quality.
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PINHEIRO, Ana Paula Silva. O cuidado domiciliar de crianças com hidrocefalia: experiência de mães.
2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Camargo , Climene Laura de
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa fundamentada na teoria da
Adaptação de Roy com o objetivo de descrever a experiência de mães no cuidado domiciliar de crianças
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com hidrocefalia. Os sujeitos do estudo foram os cuidadores principais das crianças com hidrocefalia no
domicilio, que nesse estudo foram mães. Na coleta de dados utilizou-se a técnica da entrevista semiestruturada. Os dados foram coletados nos meses de julho e agosto de 2011, nas unidades pediátricas
de internação e emergência do Hospital Geral Roberto Santos em Salvador (BA). Para a apreciação dos
dados utilizou-se análise de conteúdo de Bardin, de onde emergiram os eixos temáticos: descobrindo a
doença da criança; cuidando da criança com hidrocefalia no domicilio e redes de apoio social as famílias
de crianças com hidrocefalia. E como subcategorias: o período da descoberta, sentimentos expressos
pelas mães no momento da descoberta, o percurso da descoberta, cuidados básicos prestados a criança
com hidrocefalia no domicilio, dificuldades para cuidar da criança com hidrocefalia no domicilio, os
sentimentos que emergiram do processo de cuidar da criança com hidrocefalia no domicilio, apoio da
familia, apoio da religiosidade e apoio comunitário. Os resultados encontrados revelam que a descoberta
da doença pela família é um momento marcado por uma sucessão de reações e sentimentos que envolve
estágios iniciais de choque, negação, raiva e tristeza que posteriormente dão lugar a uma fase de
aceitação, equilibrio e reorganização. Após a alta hospitalar, os cuidados básicos prestados a criança no
domicilio foram considerados de fácil execução para a maioria das entrevistadas. Entretanto, algumas
dificuldades foram demonstradas nos cuidados domiciliares como a identificação dos sinais de
complicação da doença, a prevenção do risco de aspiração de alimentos e o agendamento de consultas
de acompanhamento especificas para a reabilitação da criança A falta de orientação para alta hospitalar
foi um dos maiores desafios enfrentados pelas mães levando as mesmas à irem em busca de outras
fontes para obter informações sobre os cuidados com a criança doente e as principais formas de
tratamento. Durante esse processo surgiram uma gama de sentimentos e sensações dentre eles
destacam-se a tristeza, a tensão, o estresse e a preocupação, como resultado da diversidade de
atividades do cotidiano e da possibilidade de intercorrências. Com a formação do vínculo afetivo com as
crianças, o cuidar passou a representar para as mães um motivo de felicidade, prazer e a expressão do
amor incondicional. A vivência desses sentimentos suscitou a necessidade de suporte das redes sociais
como a família, comunidade e religião. Assim, os resultados encontrados contribuiram para uma relfexão
dos profissionais de saúde acerca da preparação dos cuidadores de crianças com hidrocefalia para a alta
hospitalar e identificaram a necessidade de assegurar uma rede de assistencia à saúde integral para
essas crianças, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida no ambiente domiciliar. A
experiência das mães no cuidado a criança com hidrocefalia no domicilio revelou os principais
sentimentos envolvidos no processo de cuidar no domicilio, os fatores que influenciavam esse cuidado e
descreveu como este era prestado no ambiente domiciliar.
Palavras-chave: Hidrocefalia, Cuidados da criança, Família

Abstract: That is a descriptive study with qualitative approach based on Roy's Adaptation Theory in
order to describe the experience of mothers in the home care of children with hydrocephalus. The study
subjects were the main caregivers of children with hydrocephalus at home, that in this study were
mothers. Data collection used the technique of semi-structured interview. Data were collected in July and
August 2011, in pediatric units and emergency of Hospital Roberto
Santos in Salvador (BA). For
evaluating the data we used content analysis of Bardin, where the central themes emerged: discovering
the child's illness, caring for the child with hydrocephalus in the home and social families’ support of
children with hydrocephalus. As subcategories: the period of discovery, feelings expressed by mothers at
the time of discovery, the journey of discovery, basic care provided to children with hydrocephalus at
home, difficulties to care for children with hydrocephalus at home, the feelings that emerged from the
process care for children with hydrocephalus in the home, family support, support from religious and
community support. The results showed that the discovery of the disease by the family is a period
marked by a succession of feelings and reactions involving the initial stages of shock, denial, anger and
sadness that later give rise to a phase of acceptance, balance and reorganization. After discharge, the
basic cares provided to children in a household were considered easy to perform for most respondents.
However, some difficulties have been
demonstrated in home care as the identification of signs of
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complications of the disease, preventing the risk of aspiration of food and scheduling follow-up visits for
specific rehabilitation of the child. The lack of orientation to hospital discharge was one of the largest
challenges faced by mothers taking them to search of other sources for information on caring for the sick
child and the main forms of treatment. During this process emerged a range of feelings among them
highlight the sadness, tension, stress and worry, as a result of the variety of daily activities and the
possibility of complications. With the formation of bonding with children, care now accounts for caregivers
a reason for happiness, pleasure and the expression of unconditional love. The experience of these
feelings prompted the need for support from social networks such as family, community and religion. So,
the results contributed to a discussion of health professionals about the preparation of caregivers of
children with hydrocephalus to the hospital and identified the need to ensure a network of comprehensive
health care for these children, to promote a better quality living in the home environment. The experience
of mothers in the care of children with hydrocephalus at home revealed the main feelings involved in
home care, the factors that influenced this care and described how these were provided care in the home
environment.
Key words: Child care, Family, Hydrocephalus.

Nº de Classificação: 18134
PARANHOS, Rayssa Fagundes Batista. Vivenciando a sexualidade e a incontinência urinária:
histórias de mulheres HTLV positivas. 2011 . p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2011.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Orientador
Resumo: O estudo consiste em compreender a experiência da sexualidade de mulheres com
incontinência urinária (IU), sendo HTLV positivas e identificar as estratégias utilizadas por essas mulheres
para exercer a sexualidade. Tais objetivos foram alcançados por meio da pesquisa qualitativa, tendo a
história oral temática como método utilizado. A técnica para coleta das narrativas foi a entrevista em
profundidade, iniciada por um roteiro de entrevista semi-estruturada. O cenário do estudo foi um
ambulatório de hospital público, especializado em atendimento a pessoas com HTLV, sediado na cidade
de Salvador-BA. As personagens foram mulheres adultas com diagnóstico positivo para o vírus HTLV e
com incontinência urinária, totalizando dez entrevistadas. Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo,
proposta por Bardin e tomou-se gênero como categoria de análise, do qual emergiram seis categorias e
onze subcategorias. Os resultados apontam a dificuldade das mulheres em lidar com o vírus e seus
sintomas, falta de conhecimento sobre o que significa sexualidade e inabilidade em lidar com a presença
da IU e que as relações de gênero desiguais contribuem para prejuízo na vida social, familiar e conjugal.
Emergiram, ainda, sentimentos de isolamento, solidão, baixa autoestima, diminuição da libido, medo de
se molhar em público e durante as relações sexuais, prejudicando seu desempenho ou até mesmo,
promovendo a abstenção sexual. Na tentativa de viver melhor e poder exercer sua sexualidade, as
mulheres criam estratégias para seu cotidiano, como: restrição hídrica; uso de fraldas, absorventes e
paninhos; diminuição de esforço físico para não ter a IU e esvaziamento vesical espontâneo ou por
cateterismo antes da atividade sexual, contudo, percebeu-se que essas estratégias nem sempre são
adequadas, inclusive podendo prejudicar sua condição de saúde. Dessa forma, conclui-se que se as
mulheres estivessem inseridas em um programa de reabilitação para a IU e, durante suas consultas,
tivessem um diálogo mais aberto sobre a sexualidade com os profissionais de saúde, poderiam se
beneficiar de estratégias mais saudáveis e resolutivas e consequentemente, teriam uma vida social e
sexual mais prazerosa e, acima de tudo, uma vida mais feliz.
Palavras-chave: Sexualidade, Incontinência urinária.
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Abstract: The paper consists of, being HTLV positive and identifying strategies used by these women to
develop their sexuality. Such objectives were reached by means of a qualitative research
and the
method used was of thematic oral accounts. The technique for collecting the accounts was of in-depth
interviews, beginning with a semi-structured interview script. The scenario of the study was a public
hospital outpatient department, specialized in attending people with
HTLV, located in the city of
Salvador-BA. The characters were adult women with positive diagnosis of the HTLV virus and with
urinary inconsistency, totaling 10 interviewees. The content analysis technology, proposed by Bardin,
was used, and the category of analysis used was of genre, from which six categories and eleven subcategories emerged. The results demonstrate the difficulty women have in dealing with the virus and its
symptoms, lack of knowledge on the meaning of sexuality and lack of ability for dealing with UI and that
the relationships of unequal genre contributes towards a loss in social, family and marital life. Also
feelings of isolation, loneliness, and low self-esteem, reduced libido, fear of wetting themselves in public
or even promoting sexual abstinence were demonstrated. In an attempt for improving quality of life and
exercising their sexuality, women create strategies for their daily lives, such as: water restriction, use of
diapers, tampons and sanitary pads, decreasing
physical effort in order for IU not to occur and
spontaneous bladder emptying or through catheterization before any sexual activity, nevertheless, it was
observed that these strategies are not always adequate, and could, also, harm their health conditions. In
this manner, it is concluded that if these women were included in a rehabilitation program for UI and
could
have, during their consultations, a more open dialogue about sexuality with the health care
professionals, they could be benefited with healthier and more resolutive strategies and, consequently,
would have a more pleasurable social and sexual life and, above all, a happier life.
Key words: Sexuality, Gender, Woman, HTLV, Urinary Incontinence, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17805
CUNHA, Ana Rita Ribeiro da. Práticas dos enfermeiros na estratégia de atenção integrada às
doenças prevalentes na infância. 2012 . p. 70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas do Cuidar em Enfermagem e Saúde
Orientador: Reichert, Altamira Pereira da Silva
Resumo: A estratégia da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, desenvolvida pela
Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância, pretende reduzir a
mortalidade infantil por meio de ações que visam melhorar o desempenho dos profissionais de saúde, a
organização do sistema de saúde e as práticas da família e da comunidade. Partindo desse pressuposto,
o presente estudo teve como objetivo identificar as dificuldades e facilidades das práticas dos enfermeiros
que atuam na Estratégia de Saúde da Família, relacionadas à aplicabilidade da AIDPI. Utilizou-se o
método exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, realizada com oito enfermeiros da zona
urbana da Estratégia Saúde da Família de Campina Grande, no período de agosto a outubro de 2011. Os
dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado. Para análise dos
dados,utilizou-se o método de analise de conteúdo do tipo categorial temática, proposto por Bardin.Este
estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado pelo comitê de ética
e pesquisa do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento aprovado sob o protocolo de n°
00810.405.000.11.Os resultados foram dispostos em duas categorias analíticas: Aplicabilidade da
Estratégia AIDPI pelos enfermeiros e Dificuldades para execução da AIDPI.Os resultados assinalam a
importância da AIDPI por ser um instrumento sistematizado, que facilita a abordagem e gera mais
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segurança na condução da consulta do enfermeiro. Quanto às dificuldades, os sujeitos enfatizam a não
disponibilização de um roteiro específico para ser utilizado na consulta e a falta de apoio para
prescreverem medicamentos, gerando insegurança no atendimento. Os resultados nos levam a concluir
que é necessário um trabalho de educação permanente para a aplicação das ações propostas pela
AIDPI, de forma a promover uma atenção integral na assistência à saúde da criança, baseada em
conhecimentos científicos.
Palavras-chave: AIDPI, Criança, Enfermagem pediátrica, Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18203
CORREIA, Aline de Alcantara. Tomada de decisão no processo de trabalho de enfermeiros:
conhecendo a realidade nas Unidades de Saúde da Família. 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Modelos em saúde
Linha de Pesquisa: Modelos em Saúde
Orientador: Neto, Eufrásio de Andrade Lima
Resumo: Objetivou-se em compreender a Tomada de Decisão no âmbito do processo de trabalho dos
enfermeiros em Unidades de Saúde da Família; verificar o estado da arte da Tomada de Decisão no
âmbito do processo de trabalho dos enfermeiros em Unidades de Saúde da Família; além de identificar
ferramentas que auxiliam a Tomada de Decisão dos Enfermeiros durante o processo de trabalho, no
exercício das atividades administrativas, nas Unidades de Saúde da Família de João Pessoa. Tratou-se
de uma pesquisa exploratória, descritiva e
inferencial com abordagens quantitativa e qualitativa,
desenvolvida no município de João Pessoa-PB, no período de outubro de 2011 a maio de 2012. A
pesquisa pautou-se pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley e aprovado conforme protocolo
n o 450/11. A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de um questionário semiestruturado
desenvolvido exclusivamente para este fim, composto por 12 questões
objetivas, das quais, três
possuíam espaço para detalhamento da opção marcada, de modo a atender aos objetivos do estudo.
Como método para a tomada de decisão das informações obtidas utilizou-se o teste de hipótese para
proporção em população finita. Os resultados obtidos revelaram que para a tomada de decisão os
enfermeiros não se baseiam em Modelos pré-estabelecidos. Concluímos que as Tomadas de Decisão
são realizadas com base na experiência pessoal do profissional e/ou na sua expertise técnica, de modo
circunstancial e não científico. Tais achados corroboram com o pressuposto que grande parte dos
Enfermeiros não utiliza modelos de tomada de decisão, e até mesmo desconhecem a existência de tais
ferramentas para eficácia de seu trabalho nas Unidades de Saúde da Família.
Palavras-chave: Enfermagem, Processo de trabalho, tomada de decisão.

Abstract: The objective is to understand the Decision Making in the process of the nurses working in the
Family Health Units, check the state of the art of Decision Making in the process of nurses working in the
Family Health Units, and identify tools that assist Decision Making of nurses during the work process, in
the exercise of administrative activities, the Family Health Units
of Joao Pessoa. This was an
exploratory, descriptive and inferential with quantitative and qualitative approaches, developed in the city
of Joao Pessoa, from October of 2011 to May of 2012. The research was guided by Resolution 196/96 of
the National Health Council. The project was submitted to the Ethics Committee in Research of the
University Hospital Lauro Wanderley and it was approved by the Protocol 450/11. Data collect was
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performed by applying a semi-structured questionnaire developed exclusively for this purpose, consisting
of 12 objective questions, of which three had space for details of the option selected, in order to meet
the objectives of the study. As a method for decision making information obtained was
used for
hypothesis testing in finite population proportion. The results revealed that for decision making nurses
are not based on pre-established models. We conclude that the Decision Making is made based on
personal experience of professional and/or its technical expertise, so circumstantial and not scientific.
These findings corroborate the assumption that most nurses do not use models of decision making and
even unaware of the existence of such tools for effectiveness of its work in the Family Health Units.
Key words: Nursing, Decision Making.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.de.ufpb.br/~mds/DissertacoesAprovadas/Dissertacao_Aline_Alcantara_Correia-2012.pdf

Nº de Classificação: 18203
CORREIA, Aline de Alcantara. Tomada de decisão no processo de trabalho de enfermeiros:
conhecendo a realidade nas Unidades de Saúde da Família. 2012 . p. 106. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Modelos em saúde
Linha de Pesquisa: Modelos em Saúde
Orientador: Silva , César Cavalcanti da
Resumo: Objetivou-se em compreender a Tomada de Decisão no âmbito do processo de trabalho dos
enfermeiros em Unidades de Saúde da Família; verificar o estado da arte da Tomada de Decisão no
âmbito do processo de trabalho dos enfermeiros em Unidades de Saúde da Família; além de identificar
ferramentas que auxiliam a Tomada de Decisão dos Enfermeiros durante o processo de trabalho, no
exercício das atividades administrativas, nas Unidades de Saúde da Família de João Pessoa. Tratou-se
de uma pesquisa exploratória, descritiva e
inferencial com abordagens quantitativa e qualitativa,
desenvolvida no município de João Pessoa-PB, no período de outubro de 2011 a maio de 2012. A
pesquisa pautou-se pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley e aprovado conforme protocolo
n o 450/11. A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de um questionário semiestruturado
desenvolvido exclusivamente para este fim, composto por 12 questões
objetivas, das quais, três
possuíam espaço para detalhamento da opção marcada, de modo a atender aos objetivos do estudo.
Como método para a tomada de decisão das informações obtidas utilizou-se o teste de hipótese para
proporção em população finita. Os resultados obtidos revelaram que para a tomada de decisão os
enfermeiros não se baseiam em Modelos pré-estabelecidos. Concluímos que as Tomadas de Decisão
são realizadas com base na experiência pessoal do profissional e/ou na sua expertise técnica, de modo
circunstancial e não científico. Tais achados corroboram com o pressuposto que grande parte dos
Enfermeiros não utiliza modelos de tomada de decisão, e até mesmo desconhecem a existência de tais
ferramentas para eficácia de seu trabalho nas Unidades de Saúde da Família.
Palavras-chave: Enfermagem, Processo de trabalho, tomada de decisão.

Abstract: The objective is to understand the Decision Making in the process of the nurses working in the
Family Health Units, check the state of the art of Decision Making in the process of nurses working in the
Family Health Units, and identify tools that assist Decision Making of nurses during the work process, in
the exercise of administrative activities, the Family Health Units
of Joao Pessoa. This was an
exploratory, descriptive and inferential with quantitative and qualitative approaches, developed in the city
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of Joao Pessoa, from October of 2011 to May of 2012. The research was guided by Resolution 196/96 of
the National Health Council. The project was submitted to the Ethics Committee in Research of the
University Hospital Lauro Wanderley and it was approved by the Protocol 450/11. Data collect was
performed by applying a semi-structured questionnaire developed exclusively for this purpose, consisting
of 12 objective questions, of which three had space for details of the option selected, in order to meet
the objectives of the study. As a method for decision making information obtained was
used for
hypothesis testing in finite population proportion. The results revealed that for decision making nurses
are not based on pre-established models. We conclude that the Decision Making is made based on
personal experience of professional and/or its technical expertise, so circumstantial and not scientific.
These findings corroborate the assumption that most nurses do not use models of decision making and
even unaware of the existence of such tools for effectiveness of its work in the Family Health Units.
Key words: Nursing, Decision Making.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.de.ufpb.br/~mds/DissertacoesAprovadas/Dissertacao_Aline_Alcantara_Correia-2012.pdf

Nº de Classificação: 18205
MONTEIRO, Edwania Barbosa. Flexibilização das relações de trabalho: Uma análise com os técnicos.
2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Administração) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Administração
Linha de Pesquisa: Gestão Estratégica, Trabalho e Sociedade
Orientador: Costa, Márcia da Silva
Resumo: O presente estudo trata de uma investigação sobre as condições de trabalho dos técnicos em
enfermagem contratados temporariamente pela Secretaria de Saúde do Município de João pessoa. Os
contratos flexíveis/temporários têm sido muito utilizados pelo setor público respaldados no argumento da
“necessidade temporária de excepcional interesse público”. Entretanto, como pôde ser observado nesse
estudo, o contrato de trabalho tem sido utilizado para responder a uma demanda contínua, resultando
em diminuição dos níveis de proteção social do trabalho, em menores salários, na ausência de
benefícios e em níveis mais altos de rotatividade. O contrato de mão de obra por tempo determinado tem
crescido bastante no setor público, criando uma situação que contraria a legislação atualmente em vigor,
pois esta deveria priorizar a abertura de concurso pela Administração Pública para a admissão de
pessoal. Empiricamente este estudo está fundamentado numa pesquisa qualitativa, realizada por meio
do estudo de caso na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Os sujeitos da pesquisa foram 10
(dez) técnicos em enfermagem com contrato temporário, 01 (um) representante da Secretaria de Saúde
do município responsável pela contratação desses profissionais e 01 (um) representante do sindicato da
categoria. O procedimento metodológico da investigação ocorreu em junho de 2012 e realizou-se por
meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, subsidiadas por roteiros de entrevista
semiestruturada. Em relação aos resultados da pesquisa, buscou-se investigar as condições de trabalho
em que vivem esses profissionais, diante da flexibilização das leis trabalhistas. Os resultados mostraram
que esses profissionais exercem suas atividades no sistema de desregulamentação, que normalmente
resultam em trabalho precário, caracterizado pela total ou parcial ausência de direitos trabalhistas sob
diversas condições, que implicam salários injustos, jornada excessiva de trabalho e insegurança do
vínculo, fatores que desfavorecem os trabalhadores.
Palavras-chave: Administração pública, Flexibilização, Saúde, Trabalho.
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Abstract: The present study is about an investigation into the working conditions of the nursing
technicians hired temporarily by the Health Department of the Municipality of João People. Flexible
contracts/temporary have long been used by the public sector supported on the argument of "temporary
need of exceptional public interest". However, as could be observed in this study, the employment
contract has been used to answer to a continued demand, resulting in decreased levels of social
protection of labor, lower wages, without benefits and at higher levels of turnover. The contract labor for a
specified time has grown in the public sector, creating a situation that contradicts the legislation currently
in force, which prioritizes the opening contest of the Public Administration for admission personnel.
Empirically, this study is based on qualitative research, made through a case study in the Municipal
Health of João Pessoa. The study subjects were 10 nursing technicians on temporary contracts, 01
representative of the Health Department of the municipality responsible for hiring these professionals and
01 representative union. The methodological research took place in June 2012 and held through research
literature, documentary and field study tours, subsidized by semistructured interview. Regarding the
results of the survey, we sought to investigate the working conditions in which live these professionals,
due to the relaxation of labor laws. The results showed that these professionals carry out their activities in
the system of deregulation, which typically result in precarious work, characterized by the complete or
partial absence of labor rights under various conditions, that involves unjust wages, excessive hours of
work and attachment insecurity, factors that disadvantage workers.
Key words: Relaxation, Work, Public administration, Health.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.ccsa.ufpb.br/ppga/site/arquivos/dissertacoes/dissertacao_523.pdf
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PEREIRA, Francilene Jane Rodrigues. Modelo de tomada de decisões em disciplinas vinculadas às
ciências da enfermagem: revisando as bases conceituais para formação de novos perfis profissionais.
2012 . p. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade.
Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Modelos em saúde
Linha de Pesquisa: Modelos em Saúde
Orientador: Neto, Eufrásio Andrade de Lima
Resumo: A presente investigação científica tem por objeto de estudo os conteúdos programáticos das
disciplinas vinculadas às Ciências da Enfermagem, inseridas nas matrizes curriculares dos cursos de
graduação e objetiva compreender como o processo de tomada de decisão tem sido veiculado nessas
disciplinas, com foco no processo formativo de enfermeiros. A pesquisa justifica-se em face da falta de
informações sobre a existência de conteúdos relativos à tomada de decisão em disciplinas que compõem
as Ciências de Enfermagem, tendo em vista a exigência constante de ações imediatas por esse
profissional, que representa uma parcela significativa da força de trabalho em saúde. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, descritiva e inferencial, de abordagens quantitativa e qualitativa. As Instituições de
Ensino Superior da cidade de João Pessoa foram utilizadas como cenário da pesquisa. Os dados foram
obtidos por meio de formulários e questionários semiestruturados, analisados quantitativamente através
de testes de hipóteses para proporção com apoio do software R, que forneceram evidências estatísticas
e alicerçaram as tomadas de decisões e, qualitativamente, por meio da técnica de análise de discurso.
Os dados trouxeram contribuições que fizeram emergir o seguinte resultado: a maioria dos docentes
refere-se à não formação específica para exercer suas atividades nas instituições e à não interferência da
coordenação nos planos de curso da disciplina. Evidências estatísticas também ressaltaram a associação
significativa entre Tipo de instituição e a Interferência da coordenação nos planos de curso da disciplina
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e, muito próximo do limite de dependência, a possível associação entre o Tempo de Ensino na instituição
e a Interferência da coordenação nos planos de curso das disciplinas. O estudo culminou com uma
proposta de modelo de tomada de decisão direcionado às disciplinas vinculadas às Ciências da
Enfermagem, composto por três etapas. Conclui-se que o ensino de um modelo de tomada de decisão,
ainda na graduação, resultará na formação de profissionais melhor preparados para o mercado de
trabalho promovendo eficiência e eficácia de suas ações nos processos de trabalho em saúde.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Formação de recursos humanos.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2677

Nº de Classificação: 17804
ALMEIDA, Jank Landy Simoa. Violência contra enfermeiras da estratégia de saúde da família:
caracterização e implicações. 2012 . p. 123. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Medeiros, Cláudia Maria Ramos
Resumo: No tocante a convivência e relações interpessoais entre os seres humanos é relevante inferir
que uma das situações mais condenáveis, dentre as muitas que permeiam o cotidiano, é a da violência.
Neste contexto infere-se que a violência contra a mulher, especificamente, é também denominada
“violência de gênero” por fundamentar-se em relações assimétricas de poder entre homens e mulheres,
nas quais a mulher comumente encontra-se em situação de subordinação. Esse estudo dissertativo teve
por objetivo investigar a violência de gênero contra enfermeiras na Estratégia de Saúde da Família
(ESF), no município de Campina Grande/PB. O trabalho desenvolvido se constituiu como um estudo
quantitativo de campo, de caráter descritivo, exploratório e explicativo desenvolvido em 76 UBSF na
cidade de Campina Grande com 80 enfermeiras dentre as 92 que integram a Estratégia de Saúde da
Família neste Município. Para coleta de dados primários foi utilizado um questionário, com 17 questões
objetivas pertinentes a situação sócio-demográfica, gênero e violência. Após realização de pré-teste
amostral, as pesquisadas foram contatadas por telefone, informadas sobre os objetivos do estudo e a
coleta foi agendada. O tratamento de dados foi feito através do programa SPSS para Windows, versão
15.0, e analisados através de estatística descritiva,
por meio da apresentação de freqüências e
porcentagens, medidas de tendência central e de
variabilidade para discussões dos resultados
encontrados. Após a aprovação do projeto de pesquisa com a CAAE - 0227.0.133.000-11 pelo CEP da
Universidade Estadual da Paraíba, o mesmo foi desenvolvido levando-se em consideração os aspectos
éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. Participaram da pesquisa 80 enfermeiras, com média de idade de 35,54 anos
(DP=7,61), variando de 23 a 55 anos. A maioria das pesquisadas era da raça parda; casadas ou com
união estável; possuía filhos; católicas; pós-graduadas em nível de especialização e ganhavam entre
2000 e 3000 reais. As agressões foram praticadas em sua maior parte por usuários do serviço de saúde
ou pelos próprios colegas de trabalho. Como reações imediatas ou mediatas ao ato agressivo, foram
observadas as respostas mais frequentes - reação verbal e/ou física; agressão foi ignorada/silenciada.
Todas as formas de violência contra a mulher foram relatadas, inclusive a sexual, no entanto as mais
frequentes foram a psicológica e a moral. As principais consequências no âmbito físico citadas em
frequência de repetição foram as cefaleias, as palpitações e os tremores; e no âmbito psicológico em
frequências mais elevadas: estresse, sensação de impotência e insegurança. Os resultados mostraram
que a violência de gênero se estende também a outros lugares onde há a presença da mulher, e não
somente aqueles habitualmente referidos como o espaço doméstico e/ou familiar, entre outros. Torna-se
necessário ampliar os estudos sobre violência de gênero, a identificação de grupos e atores sociais
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envolvidos, bem com a divulgação dessas experiências e a construção de planos de enfretamento da
violência no trabalho. Se assim não o for, o ciclo de repetição da violência de gênero não será desfeito e
a mesma continuará sendo perpetrada nos mais diferentes espaços sociais onde a mulher se faz
presente..
Palavras-chave: Enfermagem, Genero, Violência.
Acesso remoto ao texto integral:
17T112226Z-1546/Publico/arquivototal.pdf
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CAHÚ, Graziela Pontes Ribeiro. Situação de assédio moral vivenciadas por enfermeiros no
ambiente de trabalho. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: INTRODUÇÃO – O assédio moral é uma violência psicológica, sutil, dissimulada, de caráter
repetitivo e prolongado, com a intenção de humilhar e excluir socialmente uma pessoa no contexto da
atividade laboral, provocando- lhe estresse psicossocial e prejuízos à sociedade e à organização.
OBJETIVOS – Este estudo tem os seguintes objetivos: investigar situações de
assédio moral
vivenciados por enfermeiros no ambiente de trabalho; traçar o perfil do assediador segundo informações
dos participantes inseridos no estudo; identificar as consequências da prática do assédio moral para
saúde do enfermeiro; verificar quais as medidas adotadas pelos profissionais envolvidos napesquisa,
vítimas da prática do assédio moral. METODOLOGIA – Trata-se de uma pesquisa exploratória com
abordagem quanti-qualitativa.Participaram do trabalho 259 enfermeiros. Na coleta de dados, utilizou-se
um questionário contendo questões pertinentes aos objetivos propostos para a pesquisa. Os dados
foram coletados entre junho e agosto de 2011, por meio eletrônico. ANÁLISE DOS DADOS – Os dados
quantitativos foram tratados por meio de frequência e percentual, posteriormente apresentados em
representações gráficas e os qualitativos através da técnica de análise de conteúdo. Os dados obtidos
na questão subjetiva do instrumento foram agrupados nas categorias
temáticas: situações de
humilhação, constrangimento, discriminação e perseguição e situações de impotência. RESULTADOS:
Este estudo mostrou
que o assédio moral ocorre com frequência nas relações de trabalho dos
enfermeiros inseridos no estudo, sendo o mais frequente o assédio vertical descendente. Na presente
pesquisa ficou evidente que os participantes conversaram sobre as agressões sofridas, principalmente,
com os familiares. Em se tratando do sexo do agressor, 51,72% sãodo sexo feminino. Para esses
enfermeiros, o assediador, é sobretudo uma pessoa autoritária, manipuladora,
perseguidora e
prepotente. A situação que ocorre com maior frequência, segundo a amostra dainvestigação, é a do
agressor que ignora a presença da vítima na frente dos outros. O tempo que os participantes declaram
ter sido agredidos varia de 3 meses a mais de 5 anos. As principais consequências para a saúde dos
enfermeiros que sofreram o assédio moral foram: estresse, ansiedade, baixa autoestima e irritabilidade.
O motivo pelo qual o enfermeiro foi alvo de assédio moral no trabalho mais apontado pelos participantes
do estudo foi por não se curvar ao autoritarismo.O projeto de dissertação foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley
sob o protocolo nº 776/2010.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – Este estudo possibilitou verificar que o assédio moral está presente no
ambiente de trabalho dos enfermeiros, causando efeitos nefastos a saúde da vítima. Portanto, esperase que esta pesquisa possa subsidiar novas investigações sobre o assédio moral com profissionais de
saúde, visto que se trata de uma prática desconhecida para muitas pessoas. Logo, os resultados
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necessitam de maior
pesquisadores da área.

disseminação junto a gestores, profissionais da saúde, estudantes e

Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermagem, Violência.

Abstract: INTRODUCTION - The moral harassment is a psychological violence, subtle, disguised, of
repetitive character and prolonged, with the intention of humiliating and socially exclude a person in the
context of labor activity, causing it psychosocial stress and damages to society and to the organization.
OBJECTIVES – This study has the following objectives: to investigate the situations of moral harassment
experienced by nurses in the workplace; to define the profile of the harasser according to information of
participants enrolled in the study, to identify the consequences of the practice of moral harassment to
the health of the nurse; to verify which actions are taken by the professionals involved in the research,
victims of the practice of moral
harassment. METHODOLOGY – This is an exploratory research
quantitative and qualitative approach. Participated in the search 259 nurses. In data collection, we used
a questionnaire containing relevant questions to the proposed objectives for the research. Data were
collected between June and July of 2011, by electronic means. DATA ANALYSIS – The quantitative data
were treated by means of frequency and percentage, after presented in graphical representation and
qualitative ones through content analysis technique. The data obtained in the subjective question of the
instrument were
grouped into thematic categories: situations of humiliation, embarrassment,
harassment and discrimination and situations of powerlessness. RESULTS – This study showed that
moral harassment occurs frequently in working relationships of nurses enrolled in the study, being the
most frequent the vertical downward harassment. In such study it was evident that the participants spoke
about suffered aggressions, especially with family members. When it comes to the sex of the aggressor,
51, 72 are female. For these nurses, the harasser is primarily authoritarian, manipulative, arrogant and
persecuting person. The situation that occurs more frequently, according to the investigated sample, is
the one in which the aggressor ignores the presence of the victim in front of others. The time that the
participants claim to have been abused varies from 3
months to more than 5 years. The main
consequences for the health of nurses who have suffered moral harassment were: stress, anxiety, low
self-esteem and irritability. The reason why the nurse was the target of moral harassment at work most
reported by participants was for not to bowing to authoritarianism. The dissertation project was approved
by the Ethics Committee in Research of the LauroWanderleyAcademicalHospital under protocol No.
776/2010. FINAL COSIDERATIONS – The study allowed us to verify that the moral harassment is in
the workplace of nurses, causing adverse health affects of the victim.
Key words: Nursing, Working conditions, Violence.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2238

Nº de Classificação: 17807
BURITI, Ana Karina Lima. HIV/AIDS e suas repercussões na audição em crianças. 2012 . p. 89.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Orientador: Oliveira, Simone Helena dos Santos
Resumo: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) transmitida pelo Human Immunodeficiency
Vírus (HIV) ataca o sistema imunológico, podendo causar repercussões sobre o estado geral de saúde
e, de modo particular, à saúde auditiva. Objetivou-se avaliar a audição de crianças com HIV/AIDS e
analisar a associação dos achados audiológicos em crianças com HIV/AIDS, relacionando-os à carga
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viral, às doenças oportunistas e ao tratamento antirretroviral (TARV) instituído. Foram analisadas 23
crianças com HIV/AIDS que estavam em acompanhamento em dois
serviços de atendimento
especializado (SAE). Os responsáveis pelas crianças responderam um questionário que continha dados
sobre a situação clínica e a saúde auditiva das crianças, o qual foi posteriormente complementado por
informações contidas em prontuário. Em seguida, foi realizada a inspeção do meato acústico externo e,
quando necessário, as crianças foram encaminhadas ao otorrinolarigologista para propiciar a realização
dos exames audiológicos. A avaliação audiológica foi composta pelo exame de audiometria tonal e
imitanciometria (timpanometria e reflexos estapedianos). Para análise descritiva dos dados foi utilizada a
técnica de estatística inferencial, através do teste Exato de Fisher, quando as condições para utilização
do teste Qui-quadrado não foram verificadas. Foram respeitadas as orientações para pesquisa em seres
humanos contidas na Resolução CNE N° 196/1996. Observou-se uma ocorrência de perdas auditivas
por orelha em 84,8% das crianças analisadas, prevalecendo um percentual
de 76,9% de perdas
auditivas discretas e 67,4% para timpanometria de curva tipo B. As manifestações otológicas foram
observadas em 65,2% das crianças, sendo a
otalgia a de maior ocorrência (66,7%), havendo
associação significativa desta com a
perda auditiva (p=0,001). Em relação à correlação da perda
auditiva ao fator causal,
ocorreu associação estatisticamente significativa com o uso da terapia
antirretroviral (p=0,031) e com a otite (p=0,003), não apresentando para as variáveis carga viral e o
conjunto das doenças oportunistas (p>0,05). O estudo evidenciou a presença de perda auditiva nas
crianças com HIV/AIDS, associada ao uso da TARV e da otite, mas possivelmente não relacionados
exclusivamente a estes, sugerindo riscos de prejuízos para o desenvolvimento linguístico das crianças.
O acompanhamento auditivo em crianças com HIV/AIDS é importante para diagnosticar e intervir o mais
cedo possível sobre os possíveis fatores causais de perdas auditivas, a fim de preservar a audição e
favorecer um desenvolvimento linguístico adequado,
diminuindo as dificuldades no processo de
aprendizagem, educação e inclusão social.
Palavras-chave: Infecções por hiv, Otite, Perda auditiva, Síndrome de imunodeficiência adquirida,
Terapia anti-retroviral de alta atividade.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2174
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SILVA, Vagna Cristina Leite da. Prevalência do sofrimento mental em adolescentes que convivem
com familiares alcoolistas. 2012 . p. 127. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Epidemiologia em saúde
Orientador: Ferreira Filha, Maria de Oliveira
Resumo: O consumo de álcool e outras drogas é uma prática antiga, verificada entre as mais variadas
organizações sociais do mundo. Nos últimos anos, observam-se modificações no comportamento social
que têm refletido no aumento do consumo dessas substâncias. Neste estudo, foi dada ênfase para o
consumo de álcool. No Brasil, o alcoolismo tem sido uma das problemáticas de saúde pública, que tem
se destacado em decorrência do crescimento das taxas de mortalidade e morbidade, associadas ao
consumo abusivo do álcool. Essa droga pode oferecer vários prejuízos ao usuário, comprometendo sua
saúde, vida profissional, financeira, social - estendendo-se às suas relações familiares. A convivência
com um alcoolista pode resultar no comprometimento individual por parte de membros da família.
Evidenciou-se,
nesta investigação, a saúde mental do adolescente que convive com familiares
alcoolistas; pois estudos têm demonstrado que indivíduos nessa faixa etária têm manifestado algumas
fragilidades, entre elas o sofrimento psíquico. Dessa forma, objetivou-se, neste estudo, caracterizar
sociodemograficamente os adolescentes investigados e suas famílias; bem como estimar a prevalência
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de sofrimento psíquico em adolescentes que convivem com familiares
alcoolistas; conhecer o
funcionamento das famílias quanto aos fatores de risco ao
adoecimento psíquico e analisar a
associação entre as variáveis do estudo e a presença de sofrimento psíquico em adolescentes. Trata-se
de um estudo transversal de base populacional, realizado em João Pessoa- PB/Brasil, com população
de adolescentes matriculados nas 39 escolas estaduais da rede pública do município, sendo incluída
uma amostra representativa da
população, totalizando 715 adolescentes investigados. A coleta de
dados foi realizada no período de julho a outubro de 2011, com a utilização de um questionário e três
instrumentos
validados no Brasil. As variáveis examinadas foram agrupadas para se fazer análise
estatística com estudo da razão de prevalência e aplicação do teste de associação de qui-quadrado ( X2
). Dentre os achados, evidenciou-se que 33,9% dos adolescentes conviviam com familiares alcoolistas
e que 29,5% deste total apresentaram sofrimento psíquico. Dentre esses, os que
convivem com
familiares alcoolistas representava 40,1% e, de acordo com a razão de
prevalência, a cada 1,7
adolescentes que convivem com familiares alcoolistas apresentam doenças psíquicas menores. Outro
achado relevante se refere ao perfil familiar desse grupo de risco: na sua maioria, os pais tinham baixa
escolaridade, famílias numerosas, recompostas, sem liderança definida e baixa renda per capita. Em
referência ao funcionamento familiar, as famílias foram classificadas como funcionais e com médio risco
para adoecimento mental. A partir dos resultados, verificou-se que a presença de um alcoolista no lar
altera o seu funcionamento, podendo resultar em efeitos negativos que comprometem a saúde mental
dos adolescentes. Mas, quando esse agravo é identificado nessa fase, possibilita aos profissionais
realizar ações que integrem os adolescentes, a família e a comunidade, como forma de ampliar redes
de apoio para prevenção do sofrimento psíquico do indivíduo, ocasionado pelo alcoolismo no seio
familiar.
Palavras-chave: Alcoolismo, Epidemiologia, Relação Familiar, Saúde do adolescente, Saúde mental.

Abstract: The alcohol and other drugs consumption is an ancient practice, observed among many social
organizations in the world. In recent years, there have been changes in social behavior that are reflected
in increased consumption of these substances. In this study, emphasis was given to the consumption of
alcohol. In Brazil, alcoholism has been a public health problem that has emerged due to growth rates of
mortality and morbidity associated with alcohol abuse. This drug may offer the user multiple losses,
jeopardizing their health, career, financial and social life – as well their family relationships. Living with an
alcoholic can result in a commitment on the part of individual family members. It was evidenced in this
research, the mental health of adolescents living with an alcoholic family, because studies have shown
that individuals in this age group have shown some weaknesses, including mental suffering. Thus, the
aim of this study was to characterize adolescents and their families social and demographic, and to
estimate the prevalence of psychological distress in adolescents who live with alcoholic family, to know
the functioning of families about the risk factors for mental illness and analyze the association between
the study variables and psychological distress in adolescents. This is a population-based cross-sectional
study conducted in João Pessoa, Brazil, with a adolescent population of enrolled in 39 state schools in
the public network in the city, and included a representative sample of the population, totaling 715
adolescents investigated. Data collection was conducted from July to October 2011, using a list of
questions and three instruments validated in Brazil. The variables examined were grouped to make
statistical analysis to study the prevalence ratio and applying the association test, chi-square (X2).
Among the results, was observed that 33.9% of adolescents lived with relatives who are alcoholics and
29.5% of this total had psychological distress. Among these, those who live
with alcoholic family
represented 40.1% and, according to the prevalence ratio, 1.7 to each adolescent who live with alcoholic
family members have little mental illnesses. Another important result refers to the family profile of risk
group: the majority of parents had low education, large families, stepfamilies, without defined leadership
and low per capita income. In reference to family functioning, families were classified as functional and
medium risk for mental illness. From the results, it was found that the presence of an alcoholic in the
home jeopardizes its functioning and may result in negative effect that compromises the adolescent
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mental health. But when this condition is identified at this stage, enables professionals to perform actions
that include youth, family and community as a way to expand networks of support for prevention of
psychological distress of the individual, caused by alcoholism in the family.
Key words: Family relationship, Alcoholism, Adolescent Health, Mental health.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2175
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ROCHA, Ianine Alves da. Desvelando histórias de idosos nas rodas de terapia comunitária
integrativa. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas de Saúde e Enfermagem
Orientador: Ferreira Filha , Maria de Oliveira
Resumo: O envelhecimento populacional vem se tornando gradualmente uma preocupação social,
econômica e política devido ao aumento do numero de idosos no mundo. As inquietações
nessa
temática surgem em defesa da qualidade de vida dos idosos, pois pouco se tem evoluído na superação
do estigma, e quase não se fala do encantamento da pessoa idosa e das consequências positivas do
envelhecimento. Através deste estudo, objetivamos conhecer histórias de idosos que frequentam as
rodas de Terapia Comunitária Integrativa, desvelando
situações de adversidades vividas e as
estratégias de enfrentamento utilizadas, por entender
que esse conhecimento implica revelar a
sabedoria que se adquire ao longo da vida e que se torna eficiente para o desenvolvimento da força
motivadora necessária ao envelhecimento saudável e dinâmico. Para que o objetivo fosse atendido,
utilizou-se o método da história oral de vida, fazendo uso da técnica de entrevistas para a produção do
material empírico. O estudo foi desenvolvido no Centro de Referencia da Cidadania dos Funcionários II
e no Lar Evangélico de Idosas no bairro dos Bancários, ambos na cidade de João Pessoa/PB, com nove
colaboradores que participavam assiduamente das rodas de Terapia Comunitária Integrativa e que
possuíam relatos significativos de histórias de enfrentamento das adversidades vividas. Ao analisar o
material empírico, construímos dois eixos que nortearam toda a discussão:
Situações adversas e
estratégias de enfrentamento utilizadas pelos idosos, que originou dois subeixos - Situações adversas: a
ostra ferida que produz pérolas, e Estratégias de enfrentamento: quando a carência gera competência-,
e Terapia Comunitária Integrativa: instrumento de promoção à saúde de idosos. Os discursos revelaram
que as situações adversas mais frequentes foram perdas de entes com forte referência afetiva, que
ocasionou escassa disponibilidade de recursos financeiros para o sustento dos filhos de maneira digna,
além de condições difíceis de trabalho. As narrativas revelaram que os colaboradores fizeram uso de
estratégias diversas, a exemplo do fortalecimento da fé, do trabalho digno e árduo utilizando habilidades
pessoais que geraram recursos mínimos necessários à sobrevivência familiar; contando também com
rede de apoio concreta, composta por familiares, pessoas próximas e
grupos, como a Terapia
Comunitária Integrativa. Observou-se que a Terapia Comunitária
Integrativa foi apresentada como
instrumento de promoção à saúde, tendo em vista que os
benefícios proporcionados refletiram
diretamente no estado de saúde dos participantes. Este estudo demonstrou que, apesar das imensas
dificuldades que alguns dos idosos tiveram na superação das adversidades, nenhum traz uma imagem
negativa da sua própria história nem
tampouco o sentimento de pesar pela velhice. Suas falas
confirmam características sugestivas de competência resiliente, e deixam transparecer uma abertura a
um novo olhar para o envelhecer, que sugere um redimensionamento de estudos no campo da saúde
mental e da enfermagem.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Enfermagem, Idosos, Saúde mental, Terapia comunitária.
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NÓBREGA, Renata Valeria. Proposta de subconjunto terminológico da classificação internacional
para a prática de enfermagem (CIPE) para hipertensos na atenção básica. 2012 . p. 147.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em Enfermagem e Saúde
Orientador: Nóbrega, Maria Miriam Lima da
Resumo: INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial que se manifesta
como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial elevados e sustentados,
sendo considerado um problema sério de saúde pública no Brasil e no mundo. Por isso, os hipertensos
necessitam de uma assistência de qualidade, principalmente do enfermeiro, porquanto o cuidar deve
pautar-se em todos os passos da consulta de enfermagem na atenção básica tendo como arcabouço
teórico o Modelo de Cuidados na Doença Crônica aplicado na área da Enfermagem associado ao
modelo
conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta. OBJETIVO: Estruturar um
Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos acompanhados na atenção básica de saúde.
MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória
descritiva desenvolvida em quatro
etapas: 1) Coleta de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem relacionada ao cliente
com hipertensão arterial a partir da análise nos documentos sobre hipertensão arterial sistêmica do
Ministério da Saúde; 2)
Elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de
enfermagem conforme as recomendações do Conselho Internacional de Enfermeiras, tendo por base o
modelo de referência de Diagnóstico de enfermagem e Ação de enfermagem da ISO 18.104 e o Banco
de termos; 3) Validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem
construídas por um grupo de discussão, com a participação de enfermeiros representantes dos Distritos
Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa; e 4) Estruturação de um Subconjunto
Terminológico da CIPE® para
hipertensos na atenção básica incluindo a significância para a
Enfermagem, o modelo
teórico utilizado e a relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e
intervenções de
enfermagem. RESULTADOS: Foram identificados 565 termos relevantes para a
prática de enfermagem na área da hipertensão arterial, que foram submetidos ao mapeamento cruzado
com os termos do Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2011,
resultando no Banco de Termos da
Linguagem de Enfermagem relevantes para aspectos relativos à hipertensão arterial, contendo 178
termos constantes e 387 termos não constantes nessa classificação. Para a construção de afirmativas
de
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem seguiram-se as recomendações
do
Conselho Internacional de Enfermeiras, finalizando em 60 afirmativas de diagnósticos/resultados de
enfermagem e 351 afirmativas de intervenções de enfermagem. Essas afirmativas foram distribuídas de
acordo com o Modelo de Cuidados na Doença Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas
de Horta. A proposta de estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE® para Hipertensos na
Atenção Básica é uma ferramenta de auxílio ao enfermeiro na organização do processo de trabalho no
que tange à assistência de enfermagem ao usuário hipertenso, bem como
na padronização dos
registros de enfermagem realizados na consulta de enfermagem.
CONCLUSÃO: Espera-se que a
proposta do subconjunto terminológico da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE® para hipertensos na
atenção básica seja eficaz e de qualidade e possa proporcionar uma
melhoria nos registros da assistência, pois se acredita que o produto desta pesquisa contemple uma
necessidade da prática de enfermagem na construção de uma terminologia que possibilite a evolução
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dos Sistemas de Informação da Atenção Básica de Saúde e a utilização de uma linguagem unificada da
Enfermagem.
Palavras-chave: Atenção básica, Enfermagem, Hipertensão Arterial, Terminologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2284

Nº de Classificação: 17811
SOUTO, Marcella Costa. Fragilidade e fatores associados em mulheres idosasresidentes no
município de João Pessoa-PB. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Fernandes, Maria das Graças Melo
Resumo: Introdução: O envelhecimento populacional consiste em um fenômeno que ocorre em todo o
mundo e vem crescendo significativamente, resultando no aumento do número de idosos, em especial
os idosos considerados frágeis. Isso ocasiona implicações para o sistema de saúde e para a família,
tendo em vista que esse evento resulta em declínio cumulativo das funções fisiológicas e psicológicas,
que causam mais vulnerabilidade do idoso a prejuízo funcional. Apesar disso, no âmbito nacional,
verifica-se escassez de estudos sobre esse fenômeno, o que ratifica a relevância desta pesquisa.
Objetivos: estimar a prevalência de fragilidade em mulheres idosas residentes no município de João
Pessoa – PB, assim como identificar possíveis
associações entre fragilidade e variáveis
sociodemográficas e clínicas. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de natureza epidemiológica,
descritiva e transversal, que teve como população de base para cálculo amostral mulheres idosas com
sessenta
anos ou mais, residentes no município de João Pessoa, Paraíba. Quanto à amostra,
compreendeu 166 idosas. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento
estruturado,
contemplando questões objetivas relativas às variáveis do estudo e às medidas específicas para avaliar,
respectivamente, a capacidade cognitiva, física e
emocional das idosas e o grau de fragilidade:
Miniexame do Estado Mental (MEEM),
Índice de Katz, Escala de Lawton, Escala de Depressão
Geriátrica (EDG-15) e a Edmonton Frail Scale. Os dados foram analisados quantitativamente, mediante
o Statistical Package for the Social Science for Windows, versão 15.0 para análise. Os procedimentos
estatísticos constaram de duas etapas: análise exploratória e análise
confirmatória dos dados.
Aplicativo: Foi considerado um nível de significância de 5%. Resultados: 60,8% das idosas evidenciaram
algum grau de fragilidade. Entre elas,
21,7% apresentavam-se aparentemente vulneráveis, 23,5%
tinham fragilidade leve, 7,8% evidenciavam fragilidade moderada, e 7,8%, fragilidade grave. No modelo
explicativo da fragilidade entre as idosas investigadas obteve-se como fatores associados ao fenômeno
os seguintes: comorbidade (p<0,001), déficit cognitivo
(p<0,001), dependência na realização das
atividades de vida diária (p<0,001) e sintomas depressivos (p< 0,0092). Conclusões: Os resultados do
estudo permitem inferir que a fragilidade constitui um evento multifatorial que, como tal, requer um olhar
diferenciado do sistema de cuidado em saúde, mediante um movimento contínuo para a construção do
conhecimento, em especial, de enfermagem, sobre essa temática, e na participação do (a) enfermeiro
(a) que atua em equipe multidisciplinar, em programas de intervenção que propiciem a prevenção e a
detecção da fragilidade entre pessoas dessa faixa etária.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Idoso fragilizado, Mulher.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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ARAÚJO, Yana Balduíno de. Doença crônica na infância: a rede e o apoio social na perspectiva da
família. 2012 . p. 152. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraíba;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Collet, Neusa
Resumo: A doença crônica afeta o desenvolvimento normal da criança e também atinge as relações
sociais no sistema familiar. A rede social poderá contribuir para um melhor enfrentamento da doença da
criança na medida em que fornece apoio à família durante toda a trajetória vivenciada. O estudo teve
como objetivo investigar, na perspectiva da família, a rede e o
apoio social como estratégias no
enfrentamento da doença crônica na infância. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada em um
hospital público federal da Paraíba no período de Abril à Junho de 2011, por meio da utilização do
genograma, ecomapa e entrevista semiestruturada com 7 familiares de crianças com doenças crônicas.
Os instrumentos gráficos foram analisados segundo a estrutura e vínculos, já nas entrevista foram
seguidos os passos da análise temática. A análise do material empírico, para as entrevistas possibilitou
caracterizar essas famílias e apreender as interações sociais que se desdobraram na trajetória da
doença e os tipos de apoio que estas receberam ou estavam ausentes. A categoria empírica: a rede e o
apoio social das famílias na trajetória da doença crônica na infância, foi construída nesse processo e
apontou para o aprofundamento das dimensões do apoio social, o qual se constitui nas mais diversas
formas dos integrantes da rede fornecer subsídios para que a família possa enfrentar melhor a doença
da criança. A rede social das famílias que enfrentam a doença crônica da criança é heterogênea,
composta por diferentes pessoas/instituições, e o apoio social fornecido por essa rede é significativo,
porém, nem sempre é contínuo e condizente com as necessidades das famílias. Na fase inicial as
famílias relataram receber pouco apoio informativo e de reforço por parte dos profissionais de saúde. O
apoio emocional e
instrumental foi fornecido pelos familiares. Na adaptação à terapêutica houve
tentativas de reestruturação da dinâmica familiar e o apoio social recebido foi diminuindo, em alguns
casos, as famílias enfrentaram a doença da criança sozinhas. Na fase crônica da doença, intensas
modificações referentes à permanência dos integrantes das redes, associada a uma
menor
disponibilidade de apoio social para as famílias foram identificadas. Os períodos de recidiva da doença
provocam o deslocamento das famílias em busca de atendimento nos serviços de saúde que, em sua
maioria, não se encontravam preparados para receber essas famílias e dar continuidade ao tratamento
da criança, manejando a crise de forma efetiva e menos traumática. No ambiente domiciliar, a rede
também se mostrou desarticulada e insuficiente para amparar a família. É necessário que haja um
fortalecimento e comprometimento do relacionamento entre os integrantes da rede no sentido de que o
apoio
ofertado à família seja adequado as suas demandas, contínuo no processo vivencial dessa
experiência e provedor do suporte social, capaz de encorajar o enfrentamento das adversidades da
doença. A construção da rede social desde a fase inicial e sua manutenção em
toda a trajetória
vivenciada pela família, é diretamente influenciada pelo vínculo que se estabelece nas relações entre os
integrantes em cada encontro do cuidado. Formas de estreitar esses vínculos precisam ser elaboradas,
para que se possa despertar um espírito de solidariedade e colaboração entre os integrantes desta
rede.
Palavras-chave: Apoio social, Criança, Doença crônica, Família.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2095
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SANTOS, Antonio Adriano Rodrigues dos. O ensino da temática feridas no Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Soares, Maria Júlia Guimarães Oliveira
Resumo: A presente dissertação tem como tema central o ensino da temática feridas no curso de
enfermagem. Trata-se de um estudo documental, descritivo-exploratório e de natureza
qualitativa,
desenvolvido no Campus I da UFPB (João Pessoa – PB). Teve como objetivo geral analisar o ensino da
temática feridas no curso de graduação em enfermagem da UFPB. A coleta de dados foi dividida em
duas etapas. A primeira se deteve na apreensão e análise dos
planos de curso das disciplinas
obrigatórias do curso de graduação em Enfermagem (Bacharelado). Na segunda etapa, foi realizada
uma entrevista gravada com os docentes, por meio de um roteiro semi-estruturado, e concentrou-se na
identificação das abordagens pedagógicas, das estratégias de ensino, da trajetória profissional, da
relação pedagógica
professor-aluno, das técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da
temática em
questão e das dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Na primeira etapa, a
população foi composta por todos os planos de curso das disciplinas do curso de Graduação em
Enfermagem da UFPB, totalizando 54 planos. Porém, obtivemos apenas 48 planos de curso, pois,
devido a problemas administrativos, 06 não foram fornecidos. Em obediência aos critérios de inclusão, a
amostra da primeira etapa foi composta por 10 disciplinas. Na segunda etapa, a população foi composta
por todos os docentes responsáveis por ministrarem aulas
sobre os conteúdos identificados nas
disciplinas da primeira etapa, totalizando 37 professores. Após a definição e a aplicação dos critérios de
inclusão, a amostra compôs-se de 18 professores. A coleta foi realizada entre os meses de agosto e
dezembro de 2011. Os dados foram submetidos à técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Essa
pesquisa nos permitiu avaliar como a temática vem sendo ensinada na UFPB, seja a partir de uma
abordagem mais tradicional ou mais problematizadora. A formação acadêmica deve prover ao aluno
conhecimentos suficientes para a sua vida profissional, ao cuidar de pacientes portadores de lesão. Tal
aspecto é viabilizado a partir de uma formação superior consistente e que forneça ao estudante o
suporte teórico necessário ao bom desempenho profissional, o que requer dos professores uma melhor
preparação pedagógica e teórica para o ensino da temática feridas. Foi possível identificar diversos
pontos fundamentais, tais como as abordagens, estratégias e técnicas de ensino, que influenciam no
alcance do que é o ideal para uma excelente formação do enfermeiro no que diz respeito à referida
temática. Conclui-se, ainda, que são necessários mais estudos sobre o tema, além de uma adequação
curricular mais aprofundada para que o mesmo seja abordado de forma mais efetiva durante o Curso de
Graduação em Enfermagem da UFPB.
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, Ferimentos e lesões.
Abstract: This dissertation is based on teaching under the thematic of injuries in a nursing course. It was
a documental study, descriptive, exploratory and of qualitative nature, carried out at the campus I of
UFPB (João Pessoa - PB). This study is aimed at analyzing the teaching of the subject injuries in the
undergraduate course of nursing at UFPB. The collection of data was divided into two stages The first
stage focused on the apprehension and analyzing the course plans of the compulsory subjects of the
undergraduate Nursing course (Bachelorhood). Secondly, a taped interview was conducted with the
teachers, through a semi-structured guide
and was focused on the identification of pedagogical
approaches, teaching strategies, the career, the teacher-student teaching relationship, the teaching
techniques used in order to motivate the study of the topic in question and the difficulties encountered in
teaching- learning process. The Nursing Undergraduate course at UFPB is made up of 54 course plans,
but we only obtained 48 course plans, because due to administrative problems 06 were not provided. In
obedience to inclusion criteria, the first stage sample was made up of 10 subjects. In the second stage,
the population consisted of all the teachers responsible for teaching the subjects identified in the first
stage, a total of 37 teachers. After the definition and application of the inclusion criteria, the sample
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consisted of 18 teachers. Data collection was conducted between the months of August and December
2011. The data was subjected to Bardin content
analysis technique. This research gave us the
opportunity of evaluating how the subject theme injuries is been taught at UFPB, either from a more
traditional or a more problematical approach. Academic training should be able to provide the students
with sufficient knowledge for their professional life as to caring for patients with injury. This aspect is
possible from a consistent and higher education which provides the student with the theoretical support
which is essential for their proper professional performance, which of the teachers better preparation
and pedagogical theory for teaching the subject injuries. Several key points were observed, such as the
approaches, strategies and teaching techniques which might influence the idea of what is best thing for
nurse training in relation to the theme injuries. It was concluded that more research is still needed on the
subject, as well as a further curricula adaptation so that this subject theme might be addressed more
effectively during the undergraduate course in Nursing at UFPB.
Keywords: Education, Wounds and Injuries, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2236

Nº de Classificação: 17815
LEITE, Alice Iana Tavares. Assédio moral no âmbito hospitalar: estudo com profissionais de
enfermagem. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: INTRODUÇÃO: O assédio moral vem ocorrendo com frequência nas relações de trabalho,
instalando-se como uma violência psicológica silenciosa e acarretando
danos à dignidade e à
integridade física e mental da vítima. OBJETIVOS: Investigar as situações de assédio moral vivenciadas
por enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem no âmbito hospitalar; identificar os agressores
dos profissionais de
Enfermagem e suas características; elencar as características das vítimas do
assédio moral; averiguar as causas do assédio moral em trabalhadores de Enfermagem no contexto
hospitalar; e verificar as consequências do assédio moral para os profissionais inseridos no estudo.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa, desenvolvida em
um hospital público de João Pessoa-PB, com 165 profissionais de Enfermagem. A coleta de dados
ocorreu no período de abril a julho de 2011, por meio de um questionário. O material empírico foi
analisado quantitativamente, usando-se o Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
RESULTADOS: Participaram do estudo 47 enfermeiros, 42 técnicos e 76 auxiliares de Enfermagem,
com predomínio do sexo feminino, raça parda e tempo de atuação hospitalar superior a 15 anos para as
três categorias, faixa etária entre 50 e 60 anos (enfermeiros) e, 30 e 40 anos (técnicos e auxiliares). O
estado civil mais presente para enfermeiros e auxiliares foi o casado, e para os técnicos ficou dividido
entre solteiros e casados. A faixa salarial de dois a seis salários mínimos, para técnicos e auxiliares, e
de seis a quatorze, para enfermeiros. Constatou-se que 33,33% dos trabalhadores de Enfermagem
foram vítimas de assédio moral no trabalho, principalmente o enfermeiro (36,17%). No tocante às
situações de assédio moral, a mais frequente para as três categorias foi a que o agressor criticava seu
trabalho de forma injusta ou exagerada, e o tempo de exposição variou de três meses a mais de dez
anos. No que diz respeito ao agressor, o enfermeiro foi quem mais praticou o assédio moral, e a
principal característica - é sempre aquele que tem razão, sendo apontada pelas três categorias. No
tocante a caracterização das vítimas de assédio moral, percebeu-se
que 94,55% eram do sexo
feminino; 35,85%, com idade entre 40 e 50 anos; 50,91% eram pardos; 47,27%, casados; e a faixa
salarial predominante situava-se entre 10 e 14 salários mínimos (enfermeiros) e entre 02 a 06 (técnicos
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e auxiliares). No concernente ao motivo da ocorrência do assédio, o mais apontado pelos enfermeiros
e auxiliares foi por não se curvarem ao autoritarismo e para os técnicos, foi por ser dedicado ao
trabalho. Sobre as consequências para a vítima, observaram-se danos
psicopatológicos,
psicossomáticos e comportamentais. CONCLUSÃO: Foi possível vislumbrar que o assédio moral está
presente no trabalho da Enfermagem, no
contexto hospitalar, e isso acarreta consequências
desastrosas para a saúde das vítimas. Nesse sentido, espera-se que os resultados obtidos a partir
desta dissertação possam subsidiar novas investigações sobre a temática, cujos estudos ainda são
incipientes, e o assédio moral é a mais grave ameaça à saúde dos trabalhadores a ser enfrentada.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Condições de trabalho, Enfermagem, Saúde do trabalhador,
Violência Psicológica.

Abstract: INTRODUCTION: The moral harassment is occurring frequently in labor relations, setting up
as a silent psychological violence and causing damage to the dignity and to the physical and mental
integrity of the victim. OBJECTIVES: To investigate the situations of moral harassment experienced by
nurses, technicians and nursing
assistants in hospitals, to identify the aggressors of nursing
professionals and their characteristics; to list the characteristics of the victims of moral harassment; to
ascertain the causes of moral harassment among nursing workers in hospital context; and to verify the
consequences of moral harassment for the professionals enrolled in the study. METHODOLOGY: This is
an exploratory research, with a quantitative approach, developed in a public hospital of João pessoa-PB,
with 165 nursing professionals. Data collection occurred in the period from April to July of 2011, through
a questionnaire. The empirical material was analyzed quantitatively,
using the Program Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). RESULTS: Participated in the study 47 nurses, 42 technicians
and 76 nursing assistants, predominantly female, mulatto and time working in hospitals over 15 years for
the three categories, age group between 50 and 60 years (nurses) and, 30 and 40 years (technicians
and assistants). The higher marital status for nurses and assistants was
the married, and for the
technicians was divided between singles and married. The salary range from two to six minimum wages,
for technicians and assistants, and from six to fourteen, for nurses. It was found that 33, 33% of nursing
workers were
victims of moral harassment at work, mainly the nurse (36, 17%). With regard to
situations of moral harassment, the most frequent for the three categories was the
one that the
aggressor criticized the work in an exaggerated and unfair way, and the exposure time varied from three
months to more than ten years. Regarding the aggressor, the nurse was who more practiced the moral
harassment and the main character – it is always the one who is right, being appointed by the three
categories. Concerning the characterization of the moral harassment victims, it was noticed that 94,55%
were female; 35,85%, aged between 40 and 50 years; 50,91%, were brown; 47,27%, married; and the
prevailing salary range was located between 10 and 14 minimum wages (nurses) and between 2 to 6
(technicians and assistants). With regard to the reason of harassment occurrence, the most pointed out
by nurses and assistants was not bowing to the authoritarianism and for the technicians, was to be
devoted to work. On the consequences for the victim, were observed behavioral, psychosomatic and
psychopathology damages. CONCLUSION: It was possible to see that the moral harassment is present
in nursing work, in hospitals, and it leads to disastrous consequences for the health of the victims. In this
sense, it is expected that the obtained results from this dissertation can support more investigations on
the theme, whose studies are still incipient, and the moral harassment is the most serious threat to the
health of the workers to be faced.
Key words: Worker’s health, Nursing, Ambient of work, Psychological Violence, Working conditions.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2094
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SÁ, Aralinda Nogueira Pinto de. Terapia comunitária integrativa e os desafios para sua
implementação: histórias de enfermeiras. 2012 . p. 141. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas de Saúde em Enfermagem
Orientador: Dias, Maria Djair
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, viabilizada pelo uso da História
Oral
Temática como caminho metodológico. Este teve o objetivo de conhecer as mudanças nos aspectos
pessoais e profissionais das enfermeiras que utilizam/utilizaram a Terapia Comunitária Integrativa - TCI
como estratégia de cuidado com grupos na ESF em João Pessoa-PB; bem como compreender os
motivos para buscarem capacitação em TCI; e os desafios/dificuldades para a implementação desse
recurso terapêutico. O estudo foi realizado nas USF do Distrito Sanitário III - cenário de implantação da
TCI na capital paraibana - onde contém o maior número de enfermeiras terapeutas comunitárias. O
material foi produzido a partir das entrevistas com oito colaboradoras, e o texto final foi submetido a
uma análise temática interpretativa, que permitiu a identificação dos três eixos temáticos: motivação das
enfermeiras para buscar a formação em Terapia Comunitária Integrativa; contribuição da formação em
TCI para a vida pessoal e profissional das enfermeiras; e dificuldades e desafios enfrentados para a
implementação da TCI na ESF, sob a ótica das enfermeiras. Estes eixos guiaram o diálogo entre os
achados da investigação e a literatura pertinente. A pesquisa seguiu rigorosamente os preceitos éticos,
conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e o arquivamento do documento ficará
sob a guarda da UFPB/ PPGEnf. As histórias das colaboradoras revelaram que o principal motivo que
impulsionou as enfermeiras a procurarem o curso de TCI foi a dificuldade em desenvolver atividades
coletivas, enfaticamente, devido à pouca base de conhecimento teórico-prático, que não atendeu as
novas exigências de levar para o
SUS profissionais qualificados para desenvolver estratégias de
cuidados que
contemplem os aspectos do novo paradigma do modelo comunitário de saúde. Os
discursos apontam que a capacitação em TCI influenciou nos modos de agir e pensar das enfermeiras
da ESF, pois os fundamentos teóricos e metodológicos da TCI resgataram fragmentos de suas vidas,
trabalharam o autoconhecimento e despertaram o ser resiliente; e permitiu o melhor aproveitamento de
suas potencialidades, promovendo mudanças de comportamento nas relações sociais e no trabalho.
No que diz respeito às dificuldades e os desafios, foram citadas as limitações de ordem estrutural,
histórica e funcional, dentre as quais estão: a falta de estrutura física; o uso de metodologias tradicionais
para o desenvolvimento das atividades grupais; a desmotivação dos profissionais; o desinteresse dos
usuários; a pouca participação da equipe; a sobrecarga de trabalho; e a falta de apoio da gestão.
Mesmo com esses obstáculos, a TCI se mostrou um instrumento eficaz de mudanças positivas - no
cenário da ESF; e também uma tecnologia de cuidado - que auxilia tanto no atendimento individual
como na sistematização de qualquer atividade/ação de educação sanitária de caráter coletivo.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem em saúde comunitária, Promoção da saúde,
Terapia.

Abstract: It is a qualitative research, made possible by the use of thematic oral story as a methodology.
This allowed the knowledge of changes in personal and professional aspects of the nurses who use/used
Integrative Therapy Community-ITC as a strategy for care groups in the SFH in João Pessoa, as well as
understand the reasons for seeking training in ITC, and the challenges/difficulties in implementing this
form of therapy. The study was performed at the FHU Health District III - scenario deployment of ICT in
the capital of Paraiba - which contains the largest number of community therapist nurses. The material
was produced from interviews with eight participants, and the final text was submitted to an interpretive
thematic analysis, which allowed the identification of three themes: motivation of nurses to seek training
in Integrative Therapy Community; contribution of ICT training for the personal and professional lives of
nurses, and difficulties and challenges for the implementation of ICT in SFH, from the perspective of
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nurses. These themes guided the dialogue between research findings and literature. All research strictly
followed the ethical standards, according to Resolution 196/96 of the National Health Council and the
documment archiving will be under the custody of UFPB/PPGEnf. The
stories of the collaborators
revealed that the main reason that drove the nurses to
seek the ICT course was the difficulty in
developing collective and group activities, emphatically, due to poor technical knowledge base, which
could not follow the new requirements of qualified professionals on developing strategies in care that
address the aspects of the new paradigm of community health model. The statements show that
training in ICT can influence the ways of acting and thinking of the nurses of the SFH, because the
theoretical and methodological background recover fragments of their lives, work self-knowledge and
awake the resilient being that empowers and allows for better use of their potential, promoting behavioral
changes in social relationships and at work. With regard to the difficulties and challenges found in the
implementation of ICT, the limitations are structural, historical and functional, among which are: lack of
physical structure, the use of traditional methodologies for the development of group activities, motivation
of professionals, users' lack of interest,
poor participation of the team, work overload and lack of
management support. Even with these obstacles, training in ICT has proved an effective instrument of
positive change - in the scenario of the SFH, and how care technology - that assists in meeting both
individual and in the systematization of any activity/action of collective health education.
Key words: Community Health Nursing, Nursing care, Promotion of Health Care, Therapy.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_arquivos/18/TDE-2012-0417T101353Z-1542/Publico/arquivototal.pdf

Nº de Classificação: 17818
SOARES, Maria Cidney da Silva. Significados e influências da violência de gênero e da lei Maria da
Penha: relatos de experiências de mulheres em uma delegacia. 2012 . p. 92. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem
Orientador: Medeiros, Cláudia Maria Ramos
Resumo: Sabemos que a violência contra a mulher existe desde os primórdios da humanidade, sendo
resultado de relações de poder historicamente desiguais em relação aos homens, que avançaram para a
dominação e discriminação da classe feminina, restringindo o pleno desenvolvimento da mulher.
Implicações na saúde física, psicológica e social da mulher são algumas das consequências inerentes
desse problema. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo geral investigar de que modo a
violência é percebida por mulheres nessa situação e de que forma a Lei Maria da Penha modificou a
denúncia feita pelas mesmas, além de averiguar se houve repercussões em sua saúde após a violência
sofrida. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvida entre
os meses de agosto e setembro de 2011, na delegacia Especializada da Mulher, no Município de
Campina Grande PB Brasil. Participaram do corpus desta pesquisa 11 mulheres que denunciaram a
violência sofrida, e que desejaram participar do estudo. O instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada a partir de oficinas de sensibilização, com o auxilio da observação participante e um diário de
campo. As falas das entrevistadas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, apresentadas
de forma narrativa e analisadas de acordo com a análise categorial temática proposta por Laurence
Bardin. Foram obedecidas as observâncias éticas dispostas na resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, o projeto de pesquisa teve anuência do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ensino e
Desenvolvimento, sob o número de protocolo: 0078.0.405.000-11. Dos discursos das mulheres
entrevistadas emergiram três categorias, sendo elas: Significando a violência; Significando a Lei Maria da
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Penha para a motivação da denúncia e Combate à Violência e Repercussões da violência na Saúde. Os
resultados apontaram que a mulher, em situação de violência, tem seus sonhos cessados e os direitos
humanos violados com a perda da liberdade, que há, ao mesmo tempo, credibilidade na Lei Maria da
Penha e na sua aplicabilidade, porém, para que a mesma seja plenamente efetiva, tornam-se
necessárias mudanças, com o intuito de diminuir as limitações burocráticas ainda impostas. O estudo
mostrou que as experiências de violência de gênero trouxeram severas repercussões na saúde da
mulher, evidenciado por problemas de ordem psicoemocionais, físicos e sexuais. Apesar desse estudo
não se propor a generalizações, mas sim a compreender o tema estudado, consideramos que é
necessário buscar a erradicação da violência e assumir o compromisso de não tolerá-la, reivindicando do
setor público mudanças no que concerne ao tema aqui debatido. Dessa forma e diante de todos os
problemas evidenciados neste estudo, observa-se a necessidade de uma melhor parceria e
entrosamento entre as instituições de saúde e da justiça, pois estes representam a porta de entrada para
trabalhar e minimizar a violência, um grande problema social que tem crescido a cada ano no país. Os
gestores públicos precisam prestar melhores contribuições e fazer cumprir todos os direitos que regem o
direito à vida, sem qualquer tipo de violência a mulher. Espera-se que este estudo venha contribuir para
uma melhor reflexão do problema da violência no país, contribuindo também na assistência que os
enfermeiros e outros profissionais envolvidos na política pública de saúde da mulher devem realizar,
diante de qualquer tipo de violência contra mulher.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Saúde da mulher, Violência contra a mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2234

Nº de Classificação: 17849
SILVA, Priscilla Maria de Castro. A trajetória do portador de sofrimento psíquico no processo de
desinstitucionalização: história oral. 2012 . p. 165. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Orientador: Filha, Maria de Oliveira Ferreira
Resumo: A Lei 10.216/2001, que rege a Reforma Psiquiátrica Brasileira, criou condições para a
substituição progressiva dos manicômios e como consequência abriu a possibilidade de rompimento com
o modelo hegemônico hospitalocêntrico, para um modelo de base comunitária. E, à medida que o
portador de sofrimento psíquico vai se reabilitando, devem surgir novas estruturas para compor sua rede
de apoio e dar suporte em seu processo de desinstitucionalização e inclusão social. Este estudo objetivou
conhecer a trajetória do portador de sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização,
considerando o processo de reabilitação e inclusão social. Trata-se de um estudo compreensivo interpretativo e de caráter qualitativo, fundamentado nos pressupostos da História Oral, proposta por Bom
Meihy. Foi realizado com dez usuários que se tratavam em um CAPS do município de Campina
Grande/PB/Brasil e que estavam em processo de reabilitação e inclusão social. O material empírico foi
produzido no período de Junho a Julho de 2012 e seguiu todas as etapas de produção de material
empírico proposta por Bom Meihy. Os achados da investigação foram discutidos à luz da técnica da
análise temática interpretativa proposta por Minayo, que resultou em um grande eixo temático intitulado:
"Trajetórias de vida: da superação do preconceito ao fortalecimento da resiliência" e três subeixos
temáticos: "Da Casa aos Serviços Psiquiátricos"; "Do CAPS à família, escola e trabalho"; "Em busca de
um novo lugar social: Possibilidades e dificuldades". Os resultados revelaram histórias de dor, abuso,
violência, miséria, abandono, que contribuíram para o desencadeamento das crises, e posterior procura
aos serviços especializados. O preconceito foi um dos obstáculos mais difíceis de ser enfrentado pelos
colaboradores e as narrativas demonstram muita fé, resiliência, empoderamento e superação deste
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preconceito e estigma social. A descoberta do CAPS como um lugar de apoio, cuidado e reabilitação,
promoveu a construção de uma rede de apoio e proporcionou a intersetorialidade como inúmeros órgãos
que favoreceram a inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho, escola e vários ambientes
sociais. Entretanto, o CAPS tornou-se um ambiente ambíguo no tocante à inclusão através do trabalho,
pois quem produzia fora não podia comercializar seu artesanato dentro do serviço, o que denotou uma
inabilidade dos profissionais do CAPS em atuar nesta esfera do cuidado. Uma estratégia que os
colaboradores utilizaram para se reinserir no mercado de trabalho foi a omissão de que um dia se
trataram no CAPS, driblando o estigma que receberam quando começaram a se tratar em um serviço de
Saúde Mental. Um entrave revelado foi falta de fomento financeiro para as mais diversas iniciativas de
inclusão social, mas, nesta investigação, foi apontado o norte da economia solidária, que proporcionou o
aumento da autonomia dos sujeitos envolvidos e criou espaços para uma gestão descentralizadora e
participativa. E, como achado mais favorável desta investigação, foi a possibilidade da
desinstitucionalização no sentido ampliado. Algumas estratégias necessárias, tais como o fortalecimento
da resiliência e a crença em si mesmos tornaram estes usuários confiantes e de volta ao lugar de
protagonistas de suas próprias vidas.
Palavras-chave: Desinstitucionalização, Enfermagem, História, Serviços de saúde mental, Sofrimento
psíquico.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18112
FIGUEIRA, Cristiane do Nascimento Tavares. Avaliação da atividade antimicrobiana, citotóxica e
capacidade sequestradora de radicais livres de extratos brutos do Cocos nucifera Linn. 2012 . p.
113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Mella, Eliane Aparecida Campesatto
Resumo: Cocos nucifera Linn é uma palmeira tropical cujo fruto é utilizado para fins alimentícios,
cosméticos, artesanais e medicinais. No entanto, a investigação das demais partes desta espécie é
incipiente. Pesquisas sobre atividades terapêuticas de plantas usadas pela população são incentivadas
pela Organização Mundial de Saúde e no Brasil, fomentada por 10 mil espécies vegetais catalogadas e
apenas 10% avaliadas com relação a suas atividades biológicas e segurança. A Resolução do Conselho
Federal de Enfermagem nº 197/1997 respalda o uso de plantas na prática da assistência em
Enfermagem e atrelado à necessidade de alternativas diante da multirresistência microbiana e doenças
oxidativas que são agravos contemporâneos da humanidade, realizou-se esta pesquisa experimental préclínica no programa de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, com objetivo de
investigar a atividade antimicrobiana, citotóxica e capacidade sequestradora de radicais livres dos
extratos brutos etanólicos das folhas, pecíolo e casca do caule do Cocos nucifera L. (coqueiro anão
verde) in vitro. Foram avaliadas as atividades antimicrobianas dos extratos frente às bactérias Gram
positiva: S. aureus e Gram negativas: E. coli e P. aeruginosa e ao fungo Candica albicans pelos métodos
de difusão em Ágar e identificação das Concentrações Inibitórias Mínimas pela microdiluição. Realizou-se
teste de citotoxicidade em células da linhagem J774 pelo MTT [Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2)-2,5difeniltetrazolio] e verificação do potencial antioxidante pelos métodos qualitativo e quantitativo da
capacidade sequestradora de radicais livres. Os resultados confirmaram o potencial antioxidante frente
ao radical sintético DPPH com CI50 de 135,03 ± 0,04 ?g/mL e 179,22 ± 2,1 ?g/mL dos extratos do caule
e folha respectivamente, enquanto os extratos do pecíolo e folha etanólica/metanólica (EtOH/MeOH)
apenas apresentaram capacidade sequestradora de radicais livres no ensaio qualitativo. Os extratos do
pecíolo e folha do Cocos nucifera L. inibiram o crescimento bacteriano de S. aureus e P. aeruginosa com
menor concentração inibitória do crescimento 10mg (5%). Não houve inibição do crescimento de E. coli e
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C. albicans na concentração de 1,5 x 106 UFC pelos extratos a 10%. Os extratos brutos do C. nucifera
Linn. não apresentaram citotoxicidade nas concentrações de 200 e 100 ?g /mL; o extrato bruto etanólico
do pecíolo não causou citotoxicidade na concentração de 1000 ?g/mL. O solvente DMSO 2% foi
citotóxico, o que inviabilizou a análise dos extratos a 2000?g. Os resultados comprovam a existência de
atividade sequestradora de radicais livres, antimicrobiana e a ausência de citotoxicidade em alguns dos
extratos brutos das folhas (lâmina), pecíolo e casca do caule do Cocos nucifera Linn coletado em solo
Alagoano.
Palavras-chave: Antimicrobiano, Antioxidantes, Citotoxicidade, Cocos nucifera Linn, Enfermagem,
Pesquisa experimental, Plantas medicinais.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18113
SANTOS, Jirliane Martins dos. Estudo do potencial cicatrizante, antimicrobiano e
antiedematogênico da musa paradisíaca L. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Alagoas. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Mella, Eliane Aparecida Campesatto
Resumo: Este estudo é uma pesquisa pré-clínica sobre o uso da bananeira (Musa paradisíaca L.), cujo
objetivo principal foi avaliar o potencial antimicrobiano, antiedematogênico, cicatrizante e viabilidade
celular dos extratos das folhas e do pseudocaule da bananeira Musa paradisíaca L. Os extratos foram
enumerados de acordo com a parte da planta utilizada, Musa 1 (extrato etanólico da folha), Musa 2
(extrato aquoso da folha), Musa 3 (extrato etanólico do pseudocaule) e Musa 4 (extrato aquoso do
pseudocaule). Os testes in vitro realizados foram de viabilidade celular pelo método MTT - [brometo de 3
– (4,5 – dimetiltiazol – 2 – il) tetrazólio] e antimicrobiano por disco-difusão e perfuração em ágar. Para os
testes in vivo foram utilizados 36 ratos Wistar no experimento de cicatrização e 36 camundongos Swis no
edema de orelha induzido por capsaicina, disponibilizados pelo Biotério Central de Criação da
Universidade Federal de Alagoas, e manipulados de acordo com normas estabelecidas pela Comissão de
Ética para Utilização de Animais de Laboratório. Constatou-se nos testes antimicrobianos frente às
bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e ao fungo Candida
albicans, que os extratos brutos etanólicos e aquosos da Musa paradisíaca L. não inibem o crescimento
microbiano. O teste de viabilidade celular foi realizado nas concentrações de 100, 200, 1000 e 2000
?g/mL e mostrou que os extratos na concentração de 200 ?g/mL não induzem toxicidade celular em
macrófagos da linhagem J774 e nas demais concentrações há variação de citotoxicidade nos extratos.
Os extratos também foram testados em experimentos in vivo a fim de avaliar o potencial cicatrizante e
antiedematogênico das folhas e pseudocaule da bananeira. Verificou-se que não há inibição significativa
na formação de edema de orelha induzido por capsaicina, indicando que os extratos não tem ação antiinflamatória local. Quanto à cicatrização de feridas limpas, verificou-se que os extratos tem ação
cicatrizante induzindo a epitelização da ferida melhor que o controle positivo.
Palavras-chave: Antimicrobianos, Bananeira, Cicatrização, Pesquisa em enfermagem, Viabilidade
celular.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18117

859

OLIVEIRA, Keila Cristina Pereira do Nascimento. Prevenção e controle de infecção hospitalar em
unidade de terapia intensiva neonatal: enfoque na equipe de enfermagem. 2012 . p. 95. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Lúcio, Ingrid Martins Leite
Resumo: Introdução: A prevenção e o controle de infecção hospitalar no ambiente neonatal constituemse parâmetros na garantia da qualidade do cuidado prestado pela equipe de enfermagem. Objetivo:
analisar a atuação dos profissionais de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar em
unidades de terapia intensiva neonatal mediante a vulnerabilidade do recém-nascido. Métodos: estudo
descritivo, observacional de corte transversal, com abordagem quantitativa, realizado em dois hospitais
públicos de referência existentes em Maceió, Alagoas. A amostra selecionada foi 91 profissionais de
enfermagem que atuam em UTIN e que consentiram em participar do estudo, dos quais 41 pertenciam à
Instituição A (8 enfermeiras, 14 técnicos de enfermagem e 19 auxiliares de enfermagem) e 50 à
Instituição B (10 enfermeiras, 18 técnicos de enfermagem e 22 auxiliares de enfermagem). Os dados
foram coletados por meio de um questionário semiestruturado, no período de dezembro de 2011 a janeiro
de 2012, analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, e apresentados através de gráficos e
tabelas. Resultados: Dos resultados encontrados constatou-se: predominância de uma faixa etária adulta
em ambas as Instituições (31 a 60 anos); tempo de experiência profissional que varia de 1 a 10 anos para
a Instituição A, de 6 a 20 anos para a Instituição B, e, portanto, de 1 a 20 anos de formação profissional
quando consideradas ambas as instituições; 58,5% dos componentes da equipe de enfermagem na
Instituição A e 66,0% na Instituição B não possuem formação de ensino superior; escassez de
treinamentos realizados para membros da equipe de enfermagem das Unidades de Terapia Intensivas
Neonatais pesquisadas; atualização em biossegurança com pouca repercussão na prática de
enfermagem, sendo as medidas de prevenção e controle o tema mais abordado, com ênfase na lavagem
das mãos; registro de enfermagem com ocorrência esporádica em ambas as instituições de saúde;
discussões de casos clínicos ocorridas a um nível reduzido, e apenas na Instituição B. Em relação ao
conhecimento sobre os fatores de risco associados à prevenção e controle de infecções em UTIN,
segundo a opinião da equipe de enfermagem, houve a predominância da idade gestacional, seguido de
baixo peso ao nascer, e de reduzido grau de desenvolvimento imunológico como fatores intrínsecos.
Quanto aos fatores de risco extrínsecos, o uso de procedimentos invasivos e a duração da hospitalização
foram considerados os mais prevalentes. Em relação aos procedimentos invasivos, houve predominância
da utilização do cateterismo arterial e venoso em ambas as Instituições de Saúde. Quanto à
caracterização dos fatores de risco para infecção neonatal, relacionados ao ambiente, pôde-se inferir um
resultado predominante referente à superlotação de leitos em ambas as Instituições analisadas.
Conclusão: Estes resultados indicam que a melhora na atuação da equipe de enfermagem no cuidado ao
recém-nascido está intrinsecamente vinculado à prática das medidas de prevenção e controle, estando
relacionada à estrutura organizacional, relações interpessoais e intersetoriais no trabalho, vulnerabilidade
do recém-nascido às infecções, envolvimento profissional, adesão às medidas de prevenção e controle e
comprometimento com o serviço e o paciente, capacitação profissional, epidemiologia das infecções,
implementação de políticas públicas adequadas (constituindo-se estas em garantia da qualidade do
cuidado prestado pela equipe de enfermagem), e estratégias significativas para a diminuição da
ocorrência de infecção neonatal.
Palavras-chave: Conhecimentos, atitudes e prática em saúde, Cuidados em enfermagem, Infecção
hospitalar, Recém Nascido, Unidade de terapia intensiva neonatal.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18118
LIMA, Kely Regina da Silva. Necessidades de conforto da pessoa que vive com aids: uma pesquisacuidado com base no modelo teórico de Katharine Kolcaba Maceió. 2012 . p. 114. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, ciência, tecnologia e inovação
Orientador: Trezza, Maria Cristina Soares Figueiredo
Resumo: Esta investigação trata de uma pesquisa-cuidado, com abordagem qualitativa cuja questão de
pesquisa foi: Quais as necessidades de conforto da pessoa que vive com aids? Os objetivos foram
compreender nas vivências de conforto e desconforto da pessoa com aids, suas necessidades de
conforto e desenvolver medidas de conforto individuais e coletivas para necessidades presentes nos
encontros do ser-pesquisado com o ser-pesquisador. Foram selecionadas pessoas com diagnóstico de
aids, independente de ser homem ou mulher e considerados critérios de exclusão ter idade inferior a 18
anos; instabilidade do quadro clínico ou acometimento, no momento da entrevista, por infecções
respiratórias transmissíveis ou transtornos cognitivos. As informações recolhidas foram analisadas com
base no referencial teórico da Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba, a partir da qual foi possível
levantar as necessidades de conforto, atreladas aos estados de alívio, tranquilidade e transcendência,
nas dimensões físicas, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. Os resultados mostraram que a pessoa
que vive com aids tem necessidades de conforto que quando relacionadas ao contexto físico remetem às
sensações do corpo quando no internamento ou na descoberta da doença. No contexto psicoespiritual,
são decorrentes da tristeza, do medo e da consciência acerca do viver com uma doença incurável.
Quando se referem ao contexto sociocultural, advêm das relações interpessoais e familiares e das
questões financeiras ou relacionadas ao trabalho. No contexto ambiental, as necessidades se referem ao
ambientes onde essas pessoas recebem os cuidados dentro do próprio serviço de saúde. Essas
necessidades de cuidados de saúde ou necessidades de conforto identificadas demandaram cuidados
individuais, que foram direcionados para aquelas as quais eram prevalentes no momento da entrevista, e
um planejamento para cuidar com base numa necessidade de conforto visualizada em todas as pessoas
investigadas, a qual denominamos de Oficina de cuidados da pessoa que vive com aids sobre as
infecções oportunistas. Este estudo aponta para a necessidade de qualificação das equipes para que
consigam cuidar, da pessoa que vive com aids e também das suas famílias. Também considera como
importante o fortalecimento de políticas institucionais para os serviços de saúde e uma atenção especial
para a formação da enfermeira como profissional de referência na satisfação de conforto da pessoa que
vive com aids.
Palavras-chave: Aids, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hiv, Teoria de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18119
COSTA, Lais de Miranda Crispim. Tecitura da identidade profissional da primeira turma do curso de
graduação em enfermagem da Universidade Federal de Alagoas: contribuição do corpo docente 1973/1977. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Santos, Regina Maria dos
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Resumo: Trata-se de um estudo histórico-social que teve como objetivos analisar a contribuição do corpo
docente para a configuração da identidade profissional das egressas do primeiro curso de graduação em
enfermagem de Alagoas e discutir as contribuições das enfermeiras docentes à enfermagem alagoana.O
recorte social e temporal foi o município de Maceió, no período compreendido entre 1973 e 1977, tendo
como marco inicial a notícia oficial de criação do curso e como marco final, a formatura da primeira turma
em junho de 1977. O referencial teórico foi o “Processo Civilizador” de Norbert Elias. As fontes primárias
foram os documentos oficiais do Arquivo Central, da Coordenação do Curso de Enfermagem e do
Conselho Universitário da UFAL, os documentos resultantes da transcrição das entrevistas dos
professores e seus arquivos pessoais. As fontes secundárias foram compostas por autores que abordam
a História do Brasil e de Alagoas. Para recolher os depoimentos foi utilizada a História Oral temática,
através de uma entrevista semidirigida. Todos os sujeitos assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido e o projeto foi aprovado pelo CEPE/UFAL (processo de nº 23065.015735/2011-40).Foram
entrevistadas 13 pessoas e a análise dos dados fizeram entender que o rearranjo dos professores no
curso contribuiu para a identidade profissional das alunas da primeira turma, sobretudo em três direções:
na construção da identidade de “ser enfermeira”, na maneira de se colocar nos serviços de saúde e na
forma de se posicionar politicamente. Os docentes proporcionaram uma formação sólida, de modo que as
alunas construíssem uma identidade profissional de uma enfermeira competente, com conhecimento,
habilidade e atitude, capaz de liderar a equipe de enfermagem e saber se posicionar perante os outros
profissionais da área da saúde, com compromisso e zelo pela profissão escolhida.
Palavras-chave: Docentes de Enfermagem, História da enfermagem, Identidade Profissional.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18120
LIRA, Yanna Cristina Moraes Santos. O adoecimento mental: reflexos sobre a identidade da pessoa
que sofre. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Alagoas; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem, vida, saúde, cuidado dos grupos humanos
Orientador: Breda, Mercia Zeviani
Resumo: A pesquisa investiga os reflexos do adoecimento mental sobre a construção da identidade das
pessoas acompanhadas em Centro de Atenção Psicossocial. Objetiva: 1) Identificar como a pessoa se
percebia antes do adoecimento mental; 2) Identificar como a pessoa “se percebe” e “percebe o outro” a
partir da experiência do adoecimento mental; 3) Identificar a percepção da pessoa com transtorno mental
em relação a como a sociedade o percebe; e 4) Identificar possíveis influências do acompanhamento
CAPS nesse processo de construção da identidade. Trata-se de estudo descritivo, com abordagem
qualitativa, em que se utilizou a história oral de vida tópica por meio de entrevistas abertas, observação
direta e diário de campo. Participaram do estudo quatro mulheres entre 40 e 51 anos que frequentam um
dos CAPS do município de Maceió, Alagoas, Brasil. Os dados foram submetidos à análise temática e
interpretados sob o referencial de Erving Goffman. A apresentação dos resultados se deu de sujeito a
sujeito, através de quatro categorias: a) percepção da minha identidade: como me vejo?; b) percepção do
outro sobre minha identidade: como o outro me vê?; c) percepção da identidade do outro: como os vejo?
e; d)a identidade construída no caps: quais influências sobre mim? Os resultados apontaram que as
participantes se veem improdutivas, resilientes; doidas, perigosas, ou sabidas pela descrição da
sociedade, e, como apoio emocional pelo CAPS. Quem não possui transtorno é vistos como orgulhoso. O
CAPS tem reforçado a construção de identidades autênticas e valorizadas, e em algumas situações
tuteladas e adaptadas a determinadas regras institucionais, à precária estrutura física, à falta de insumos
materiais e à mudança constante da equipe de profissionais. Assim, a pesquisa confirma que mudando o
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contexto, muda-se a identidade, mas que algumas características permanecem e são as responsáveis
pela construção da rede de crenças e valores individuais, as quais se violadas podem causar sérios
danos. À enfermagem cabe refletir a expressão autêntica e espontânea das identidades dos sujeitos que
o serviço se destina a cuidar.
Palavras-chave: Enfermagem, Identidade própria, Pessoas mentalmente doentes, Serviços de saúde
mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18171
FREIRE, Elana Maria Ramos. Gerenciamento de projetos como ferramenta de auxílio em gestão da
qualidade em uma Central de Materiais e Esterilização. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em serviços de saúde
Orientador: Martinez, Maria Regina
Resumo: Este trabalho trata-se de um estudo de caso cujo objetivo foi apresentar a aplicação e
implementação das áreas de conhecimento em Gerenciamento de Projetos preconizadas pelo Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) no desenvolvimento de um Projeto de Adequação de uma
Central de Materiais e Esterilização (CME) de um hospital privado de pequeno porte, com vistas a
atender os padrões de qualidade estabelecidos para acreditação do setor. A CME é uma unidade
fundamental nos hospitais para uma assistência de qualidade ao
cliente, seu objetivo é fornecer
produtos para a saúde adequadamente processados
condicionando segurança no uso direto na
assistência dos indivíduos enfermos ou sadios. Neste sentido é de responsabilidade das instituições de
saúde que contemplem este serviço, zelar pelo seu correto funcionamento levando em consideração os
padrões de qualidade da legislação vigente, para tal, faz-se necessário a elaboração e gerenciamento
de projetos de adequação deste setor. Os dados foram coletados por meio de observação participante,
análise de documentos institucionais, lista de verificação e questionário estruturado. Primeiramente foi
realizado um diagnóstico situacional e um mapeamento de processos a fim de identificar
as
necessidades e realidade do setor, posteriormente foi elaborado um projeto com intuito de sanar as
necessidades e inconformidades encontradas. O Projeto de Adequação de CME foi desenvolvido e
gerenciado baseado nas premissas do PMBOK, utilizando-se sete áreas de conhecimento: integração,
escopo, tempo, qualidade, recursos humanos, comunicações e riscos. Os processos e técnicas de
gerenciamento de projetos foram adaptados à realidade da instituição e contribuíram para que o projeto
se encerrasse no prazo de tempo estabelecido, dentro do escopo planejado e na qualidade esperada
pela instituição, possibilitando ainda
maior envolvimento e comprometimento da equipe. O
gerenciamento de projetos profissionalizado e respaldado na literatura científica auxilia gestores de
saúde no alcance da qualidade de seus serviços, uma vez que as instituições de saúde que buscam
certificação de qualidade seguem suas diretrizes baseadas em projetos de forma estritamente empírica,
resultando em um processo lento e oneroso, cujos objetivos não são especificados, gerando falta de
comprometimento dos profissionais envolvidos.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestão da qualidade, Gestão em saúde, projetos.

Abstract: This research is a case study that aimed to present the application and implementation of
knowledge areas in Project Management preconized by Project Management Body of
Knowledge
(PMBOK) in the development of a Project Suitability of a Materials Sterilization Central, in a small private

863

hospital, in order to meet the quality standards set for the sector accreditation. The Materials Sterilization
Central is a fundamental unit in hospitals for quality care to the client. Their goal is to provide health
products processed properly, conditioned safe, use in direct care of sick or healthy individuals. At this
point, it is the responsibility of health institutions that perform this service to ensure the appropriate
functioning, taking into consideration the quality standards of the law, therefore, it is necessary to design
and project management in order to adapt the sector standards required. The data were collected
through participant observation, analysis of institutional documents, checklist and structured interview.
First we conducted a situational diagnosis and process mapping to identify the needs and realities of the
unit, later was developed a project to address the needs and
unconformities found. The Project
Adequacy of Material Sterilization Central was based in the PMBOK, using seven knowledge areas:
integration, scope, time, quality, human
resources, communications and risks. The processes and
techniques of project management have been adapted to the reality of the institution and contributed to
the project close down, within established time within the planned scope and quality expected by the
institution, enabling greater involvement and commitment of the team. Project management professional
and supported in the scientific literature helps health managers in achieving the quality of their services,
since healthcare institutions which seek quality certification follow their
guidelines based on strictly
empirical projects management, resulting in a slow and costly, whose goals are not specified, generating
lack of commitment of the professionals involved.
Key words: Quality Management, Health management, Projects, Nursing.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.unifalmg.edu.br/ppgenfermagem/files/file/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Elana%20Maria%20Ramos%20F
reire.pdf

Nº de Classificação: 18421
SANTANA, Adriana de Cristina. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. 2012 . p. 319.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no cuidado à saúde humana
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do
conhecimento e para o cuidar em saúde e Enfermagem.
Orientador: Bachion, Maria Márcia
Resumo: Pesquisas na área de úlceras vasculares tem se dedicado a esclarecer os mecanismos de
fisiopatologia da lesão, o processo de reparo, caracterização da população acometida, avaliação de
protocolos de tratamento. Faltam informações sobre a conformação da rede de atendimento nos diversos
cenários, os atores de enfermagem envolvidos, e as ações realizadas no cotidiano da prática clínica
desses profissionais. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as ações de enfermagem
desenvolvidas por profissionais de enfermagem no atendimento às pessoas com úlceras vasculares em
relação as atividades e intervenções apresentadas pela Nursing Intervention Classification (NIC) para os
diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, perfusão
tissular periférica ineficaz, à luz de diretrizes nacionais e internacionais e da Teoria das Necessidades
Humanas Básicas de Wanda Horta. Foi realizado estudo transversal, descritivo, envolvendo profissionais
de enfermagem que atendem pessoas com úlceras vasculares nas salas de curativos da atenção básica
de um município. A coleta de dados foi realizada de setembro de 2010 a setembro de 2011. A obtenção
dos dados ocorreu em duas etapas, na primeira foi utilizado um questionário contendo dados
sociodemográficos, profissiográficos e inquérito das atividades realizadas no atendimento de enfermagem
as pessoas com úlceras vasculares. Na segunda etapa, após o mapeamento das ações referidas pelos
profissionais na NIC, foi apresentada aos participantes uma lista de ações desta taxonomia que não
foram referidas na primeira fase, para verificação de sua ocorrência na prática. Dos 218 participantes,
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85(39,0%) eram enfermeiros, 97 (44,5%) técnicos de enfermagem e 36 (16,5%) auxiliares de
enfermagem. Predominou o gênero feminino (92,2%), faixa etária de 49 anos ou mais, tempo de
formação de 10 anos ou mais (56,0%), autoavaliação de “razoável ou muita experiência” na área.
Identificou-se 221 ações de enfermagem referidas, as quais, foram mapeadas em 118 atividades
correspondentes da NIC em 39 tipos de atividades de enfermagem pertencentes a uma ou mais das
intervenções da NIC indicadas como prioritárias, 27 tipos de atividades de enfermagem em uma ou mais
das intervenções sugeridas para os diagnósticos de interesse e 16 tipos de atividades de enfermagem de
uma ou mais das intervenções adicionais optativas. Vinte atividades referidas foram mapeadas em 12
intervenções, sendo nomeadas como atividades contextuais, 13 atividades referidas não puderam ser
mapeadas e 58 atividades de enfermagem foram mapeadas em 36 atividades da NIC e encontradas em
20 intervenções inespecíficas para os diagnósticos estudados. A análise das atividades indica abordagem
centrada na dimensão psicobiológica, especificamente NHB relacionadas a terapêutica, integridade
cutâneo mucosa/integridade física e ambiente. Verificou-se 39 atividades da NIC referidas como não
utilizadas pelos profissionais no atendimento às pessoas com úlceras vasculares, com base em
justificativas relacionadas a falta de recursos na unidade de saúde e falta de conhecimento/não
receberam capacitação. Os resultados indicam concentração da atenção dos profissionais na restauração
da integridade da pele e tecidos adjacentes, por meio da realização de curativos.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Terminologia como assunto, Úlcera varicosa.

Abstract: Researches in vascular ulcers have been devoted to clarify the mechanisms of lesion
pathophysiology, the repairing process, characterization of the affected population,
evaluation of
treatment protocols. There is not enough information about the conformation of the service network in
different scenarios, the actors involved in nursing, and the actions performed in daily clinical practice of
these professionals. This research aimed to analyze the nursing actions developed by nurse practitioners
in caring for people with vascular ulcers related to the activities and interventions made by the Nursing
Intervention Classification (NIC) for the nursing diagnosis impaired skin integrity, impaired tissue integrity
, ineffective peripheral tissue perfusion in the national and international guidelines and in the Theory of
Basic
Human Needs of Wanda Horta. A cross-sectional study was conducted involving nursing
professionals who serve people with vascular ulcers in the curative rooms of a municipality primary care.
Data was collected from September 2010 to September 2011. Data collection occurred in two steps, first
it was used a questionnaire on
sociodemographics, profissiographics and investigation activities
conducted in nursing care for people with vascular ulcers. In the second stage, after mapping the
actions referred by the professionals in the NIC, it was presented to participants a list of actions of this
taxonomy that were not mentioned in the first phase, to verify their practice occurrence. Of the 218
participants, 85 (39.0%) were nurses, 97 (44.5%) nursing technicians and 36 (16.5%) nursing assistants.
Females were predominant (92.2%), aged 49 years or more, graduation time of 10 years or more
(56.0%), selfassessment of "reasonable or lots of experience" in the area. It was identified 221 nursing
actions listed, which were mapped in 118 activities corresponding in 39 types of nursing activities
belonging to one or more of the NIC interventions indicated as a priority, 27 types of nursing activities in
one or more of the suggested interventions for the interest diagnoses and 16 types of nursing activities of
one or
more additional optional interventions. Twenty activities referred were mapped in 12
interventions, being named as contextual activities, 13 of these activities could not be mapped and 58
nursing activities were mapped in 36 activities of NIC and found in 20 interventions, for nonspecific
studied diagnoses. The analysis of the activities indicates a centered approach in the psychobiological
dimension, NHB specifically related to therapeutic, cutaneous mucosal integrity/integrity physical and
environment. There were 39 NIC activities referred to as not used by practitioners in taking care of
people with vascular ulcers, based on reasons related to lack of resources in the health facility and lack
of knowledge / did not received training. The
results indicate a concentration of the attention of
professionals in the restoration of the skin integrity and adjacent tissues, through curative procedure.

865

Key words: Nursing care, Terminology as topic, Varicose ulcer.
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Nº de Classificação: 18442
NOGUEIRA, Alyne Leite Gomes. O grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de promoção da
saúde de idosos. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Munari, Denize Bouttelet
Resumo: INTRODUÇÃO: A abordagem grupal tem sido utilizada em diversos contextos da saúde, com
destaque para promoção da saúde. As atividades grupais com a popu-lação idosa atendem a promoção
do envelhecimento ativo, ao considerar as possibi-lidades e limites desse grupo etário. Apesar da
comprovada eficiência do grupo, es-sa tecnologia não tem atingido todo seu potencial. Assim, é
necessário investigar o que pode ser feito para garantir a eficácia desses grupos. Neste contexto,
identifica-mos um grupo de idosos coordenado por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com
características peculiares, que chamou atenção devido aos seus resultados re-lacionados à alta coesão,
adesão e satisfação de seus membros. OBJETIVO: Anali-sar os aspectos que potencializam o
desenvolvimento de um grupo de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (UESF) do
Distrito Leste de Goiâ-nia/GO (DSL/GO). METODOLOGIA: Pesquisa descritiva exploratória de
abordagem qualitativa, da qual participaram 23 idosos e seis coordenadoras. Para a realização da coleta
de dados utilizamos a técnica de Grupo Focal (GF). Foram realizadas cin-co sessões de GF, que foram
gravadas para descrição e análise do processo grupal. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo, para tanto, foi realizada a transcrição da gravação dos GF, seguida da pré-análise,
por meio da leitura exaustiva e compreensiva do conteúdo. Posteriormente, a exploração do ma-terial,
por meio da identificação dos núcleos de sentido e por fim sua organização em cinco categorias, além da
análise dos fatores terapêuticos (FT) que emergiram dos depoimentos dos coordenadores e dos idosos.
RESULTADOS: Os principais moti-vos que levaram os idosos a participarem do grupo estão relacionados
à socializa-ção e busca por uma vida saudável. A permanência dos membros no grupo parece ser
potencializada pelo fato de o grupo ter a conotação de “remédio” para os idosos, ao oferecer melhora
física, espiritual e social, conquistada em um ambiente acolhe-dor, na companhia de pessoas que
vivenciam condições semelhantes de vida, e que se apresentam solidários, o que favorece o
estreitamento de laços de amizade. A vida compartilhada no grupo instiga o sentimento de pertencimento
e formação de uma “família”, que apóia e proporciona aos seus membros atenção, carinho e valori-zação.
A liderança das ACS e sua interação com o grupo também se constitui em fator que agrega e mantém o
grupo. O grupo se mostrou terapêutico ao emergir os FT: coesão, desenvolvimento de técnicas de
socialização, instilação da esperança, compartilhamento de informações, altruísmo, aprendizagem
interpessoal, fatores existenciais e universalidade. CONCLUSÃO: O grupo estudado atende as necessidades dos idosos, por não focar exclusivamente na doença. Ao proporcionar aos idosos melhor saúde
física, auto-estima, autonomia, socialização e convivência, me-lhora também a saúde mental e atuação
social dos mesmos, atraindo-os pelas opor-tunidades de participação ativa e responsável, além do
exercício de dar e receber ajuda, quer seja entre os próprios membros e com as coordenadoras. O papel
das ACS, nesse sentido, é estratégico, pois estas são capazes de identificar as necessi-dades do grupo e
atendê-las com boas práticas na condução grupal, além de de-monstrarem grande satisfação pessoal.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Promoção da saúde, Relações profissional-paciente.
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Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18445
BARROS, Dayane Xavier de. Acidentes ocupacionais com material biológico entre a equipe de
enfermagem no estado de Goiás. 2012 . P. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Epidemiologia
Linha de Pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas à cuidados em saúde
e das doenças transmissíveis
Orientador: Tipple, Anaclara Ferreira Veiga
Resumo: Estudo epidemiológico, retrospectivo e analítico realizado em um Hospital de Referência em
Doenças Infectocontagiosas, que foi por muitos anos, o único serviço que atendia vítimas de acidente de
trabalho com exposição a material biológico. Foram analisados registros de acidentes envolvendo
material biológico entre a equipe de enfermagem. O objetivo geral foi analisar a epidemiologia dos
acidentes ocupacionais com exposição a material biológico entre profissionais da equipe de enfermagem
atendidos em um serviço de referência do Estado de Goiás. E os específicos: identificar a frequência e o
perfil dos acidentes com material biológico entre os profissionais de enfermagem atendidos em um
serviço de referência do Estado de Goiás; caracterizar as condutas pós-exposição e de acompanhamento
recomendados para os casos de acidentes com material biológico nesse grupo; identificar a adesão das
vítimas de acidentes com material biológico ao acompanhamento recomendado pelo serviço de
referência em que foi atendido; analisar os fatores sócio-demográficos e laborais dos acidentes
associados à exposição ocupacional envolvendo material perfurocortante. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição participante e foram observados os aspectos éticos
pertinentes. Os dados foram coletados por meio de um instrumentocontendo tópicos de investigação
sobre dados sócio-demográficos e de caracterização dos acidentes, medidas pré e pós-exposição
adotadas pelas vítimas e conduta realizada no primeiro atendimento. Totalizaram 2.569 registros de
acidente com material biológico entre os anos 2000 a 2010. A maioria das vítimas era do sexo feminino,
técnicos de enfermagem, de Goiânia e provenientes de instituições particulares. Somente 9,1% dos
registros tinham informações sobre o preenchimento da CAT. Predominaram os acidentes percutâneos,
envolvendo agulha com lúmen, atingindo os membros superiores e com a presença de sangue. O
principal EPI relatado no momento do acidente foi a luva, principalmente relatadas nas exposições
percutâneas. A maioria referiu vacinação completa contra a hepatite B, entretanto somente 4,1%
possuíam informações sobre a viragem sorológica à vacina. Dentre os cuidados com o local do acidente
mais relatados estão o uso de água e sabão, álcool e soro fisiológico. Em 28,4% dos registros houve
indicação de uso de imuno ou quimioprofilaxia pós-exposição, sendo o esquema básico para HIV e a
vacina contra hepatite B os mais recomendados. Dos 894 (34,8%) encaminhamentos realizados para
retorno ambulatorial do HRDI, somente 8,5% concluíram o controle clínico-laboratorial. As variáveis sexo
e ser de fora de Goiânia aumentam em cerca de duas vezes a chance de ocorrência de acidentes
percutâneos. Destaca-se a ausência de registros nos prontuários o que dificultou o aprofundamento da
análise e os resultados sugerem a necessidade de implementação de um sistema de vigilância em
acidentes de trabalho com exposição a material biológico que monitore desde o registro e notificação até
a completude do acompanhamento clínico-laboratorial.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Exposição ocupacional.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18446
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COSTA, Efraim Carlos. Segurança na administração de medicamentos antineoplásticos:
conhecimentos e ações de profissionais de enfermagem. 2012 . P. 143. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Silva, Ana Elisa Bauer de Camargo
Resumo: A administração de medicamentos antineoplásicos tem sido considerada um procedimento
complexo devido às características dessa classe farmacológica e de sua utilização, tais como o estreito
índice terapêutico dos medicamentos, adoção de regimes de tratamento complexos como a
poliquimioterapia, variação das doses entre os pacientes, diferentes vias, uso de tecnologias como
bomba de infusão, uso associado de terapias de suporte e vulnerabilidade das pessoas que deles
necessitam. O objetivo deste estudo foi analisar os conhecimentos e as ações executadas pelos
profissionais de enfermagem no processo de administração de medicamentos antineoplásicos sob o
enfoque da segurança do paciente e do profissional. O estudo descritivo com delineamento transversal foi
realizado em duas unidades de internação de dois hospitais de Ensino da Rede Sentinela, localizados no
Estado de Goiás. A coleta dos dados ocorreu em duas etapas, sendo a primeira com aplicação de
questionários a 46 profissionais de enfermagem, no período de maio a junho de 2011. O instrumento de
coleta foi composto por 56 perguntas fechadas com o objetivo de caracterizá-los e identificar seu
conhecimento sobre o processo de administração de medicamentos. A segunda etapa foi realizada de
agosto a setembro de 2011, por meio de 67 observações não-participantes das ações executadas pelos
profissionais durante a administração de antineoplásicos, com utilização de um check list. Todos os
dados foram digitados e armazenados em um banco eletrônico no programa da Microsoft Excel 2007 e
analisados de forma descritiva, sendo apresentados em tabelas, contendo frequências absolutas e
relativas. Os resultados mostraram que dos 46 profissionais, 15,2% eram enfermeiros, 80,4% técnicos de
enfermagem e 4,4% auxiliares de enfermagem; 91,3% eram do sexo feminino; 54,3% com tempo de
formação de 10 anos ou mais; 56% com tempo de atuação na unidade de 5 anos ou mais; 52,8% do
período diurno; 54,3% com outro vínculo empregatício; 67,4% não receberam treinamento antes de
trabalhar com antineoplásico e 80,4% não realizaram cursos de atualização em oncologia. Em relação ao
conhecimento sobre o processo de administração de antineoplásicos, os resultados evidenciaram que os
profissionais não souberam responder a todas as questões. Entre os enfermeiros, 71,4% responderam de
forma incorreta sobre as medidas de prevenção para evitar o extravasamento, assim como 59% dos
técnicos e auxiliares de enfermagem. Sobre o uso de compressas frias e quentes no caso de
extravasamento, 85,7% dos enfermeiros e mais de 97% dos técnicos e auxiliares não souberam
responder. No que se refere às ações executadas, foi possível observar que 74,6% dos profissionais não
usaram avental de manga longa com punhos ajustáveis. A maioria não orientou os pacientes e familiares
sobre possíveis efeitos colaterais, condutas no caso de intercorrências, não orientando os pacientes.
Espera-se que esse estudo possa alertar os gestores de instituições hospitalares e da enfermagem para
a necessidade de investimento em educação continuada, visando aquisição de conhecimentos para
realização de uma prática correta no processo de administração de medicamentos antineoplásicos,
garantindo uma assistência segura aos pacientes e profissionais.
Palavras-chave: Enfermagem, Erros de medicação, Segurança do paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18447
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GONÇALVES, Fernanda Alves Ferreira. Eficácia na intervenção educativa relacionada à profilaxia da
pneumonia associada à ventilação mecânica. 2012 . P. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do
conhecimento e para o cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Brasil, Virginia Visconde
Resumo: A ventilação mecânica é uma técnica eficaz e segura para o tratamento da insuficiência
respiratória aguda, mas seu uso implica em risco de desenvolvimento de pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV). Estudos destacam a importância das ações da equipe de enfermagem no
controle e na prevenção da PAV, as quais devem ser continuamente observadas para que sejam
identificados os pontos em que é necessária atualização do processo educativo, buscando a excelência
da qualidade do cuidado prestado. Objetivou-se analisar a eficácia do uso de estratégia educativa para
melhorar o desempenho da equipe de enfermagem na realização de procedimentos preventivos da
pneumonia associada à ventilação mecânica. O estudo foi realizado na UTI de uma instituição pública do
município de Goiânia/GO, com 35 membros da equipe de enfermagem entre outubro/2010 e
agosto/2011. Foram desenvolvidos três artigos, sendo um estudo transversal, descritivo e observacional,
um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa e um ensaio clínico controlado, não
randomizado. Foi feita observação estruturada e participante de procedimentos realizados pela equipe de
enfermagem em dois momentos, intercalados com intervenção educativa (charges e workshops). Cada
profissional foi observado em pelo menos três momentos distintos, registrando-se 3864 procedimentos
em um checklist. Os dados foram analisados com estatística descritiva, identificação do discurso do
sujeito coletivo e risco relativo como medida da eficácia da intervenção educativa. As observações antes
da intervenção evidenciaram que a higiene das mãos ocorria principalmente após procedimentos e a
maioria dos cuidados com a higiene brônquica e bucal, cabeceira, dieta e com os circuitos do ventilador
mecânico não eram adequados. Ainda que tenham sido identificadas muitas ações corretas, evidenciouse certa omissão ao cumprimento das medidas preventivas associadas à redução do índice de infecção
pelo uso de ventilação mecânica. As ideias centrais obtidas com o discurso do sujeito coletivo no
momento da intervenção indicaram que os profissionais não acreditam e desconhecem os cuidados que
previnem a pneumonia associada à ventilação mecânica, e não realizam cuidados considerados de
competência do enfermeiro. A falta de recursos, o excesso de procedimentos e número de pessoas na
unidade, além das crenças pessoais, interferiram na adesão de medidas de profilaxia da PAV. A
intervenção foi eficaz para higienização da língua (51%), montagem do ventilador (43%) e ordem correta
tubo-nariz-boca na higiene brônquica (13%). Estudos em diferentes cenários poderão confirmar a eficácia
da estratégia analisada (workshop), assim como identificar outras estratégias educativas úteis para
prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Espera-se que este estudo possibilite a
reflexão de cada sujeito sobre a sua práxis diária e estimule os pares na realização de novos estudos
com o intuito de compreender melhor os aspectos pessoais e profissionais que facilitam e ou dificultam
realizar ações seguindo recomendações originadas de evidencias científicas.
Palavras-chave: Pneumonia associada à ventilação mecânica, Uti.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18448
RIBEIRO, Luana Cássia Miranda. Exposição ao material biológico: as percepções das vítimas sobre
seu atendimento e acompanhamento. 2012 . P. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás. [S.l.]; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas à cuidados em saúde
e das doenças transmissíveis
Orientador: Souza, Adenícia Custódia Silva e
Resumo: Introdução: A exposição ocupacional a material biológico é uma realidade constante para os
profissionais da área da saúde e representa uma face crítica do exercício profissional, pois as
consequências da exposição podem trazer implicações sérias na vida desses trabalhadores pela iminente
possibilidade de desenvolvimento de agravos infecciosos. Diante da gravidade do problema e das sérias
implicações desse tipo de acidentes na vida dos trabalhadores, esses exigem um atendimento
claramente estabelecido para minimizar as consequências aos profissionais de saúde. Objetivo: Analisar
a experiência do atendimento e o acompanhamento ao profissional acidentado com material biológico
nos serviços públicos de referência para a área da saúde do município de Goiânia-GO, a partir do relato
do acidentado.Metodologia: Pesquisa descritiva exploratória realizada no município de Goiânia em 2011.
A população foi constituída por profissionais vítimas de acidente com material biológico atendidos nos
serviços públicos de referência desse município. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com abordagem individualizada. O roteiro utilizado foi previamente estruturado contendo
duas partes: a primeira, com dados de caracterização dos sujeitos e questões relacionadas aos fatores
facilitadores e dificultadores referentes ao acidente com material biológico. E a segunda, com questões
norteadoras referentes à temática, utilizando a técnica de incidente crítico proposta por Flanagan (1973).
Para a análise, os dados foram transcritos para o banco imediatamente após a coleta, e estruturados
conforme os componentes da técnica da incidente crítico. A análise obedeceu aos pressupostos
apresentados por Bardin (2011) e o gerenciamento dos dados foi realizado por meio do software de
análise qualitativa ATLAS.ti 6.2. Em seguida essas falas foram analisadas à luz das recomendações
brasileiras para o atendimento ao profissional acidentado com material biológico e do referencial da
subjetividade e organização do trabalho proposto por Christophe Dejours. O trabalho atendeu aos
aspectos ético-legais preconizados pela Resolução 196/96. Resultados: Foram construídos três artigos
científicos. O primeiro artigo “Técnica de incidente crítico e seu uso na enfermagem: revisão integrativa
da literatura” foi elaborado como subsídio metodológico para o trabalho. O segundo artigo “Fatores
intervenientes no fluxo de atendimento ao profissional acidentado” fez um levantamento dos fatores
facilitadores e dificultadores do atendimento ao acidente com material biológico. E o terceiro artigo “A
subjetividade do trabalhador e a organização do trabalho no atendimento e acompanhamento do acidente
de trabalho com material biológico” buscou compreender a vivência dos profissionais diante do
atendimento e acompanhamento sob a perspectiva de Dejours. Conclusão: Os profissionais acidentados
com material biológico ao realizarem o atendimento/acompanhamento pós-acidente no município de
Goiânia experienciaram um processo burocrático que não considera sua subjetividade, o qual perpassa
por fatores positivos e negativos tanto do serviço responsável pelo atendimento quanto do local de
trabalho, e que foram determinantes para o atendimento, provocando sua baixa resolutividade devido à
falta de qualidade. Outro ponto que interfere diretamente na resolutividade dos casos é a organização
dos serviços. Os serviços que se apresentaram organizados viabilizaram de forma mais efetiva as
consultas/acompanhamento dos profissionais, o que provocou nos trabalhadores um sentimento de
satisfação em relação ao ambiente laboral.
Palavras-chave: Enfermagem, Exposição ocupacional, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18449
PEIXOTO, Myrian Karla Ayres Veronez. Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem em
unidade de terapia intensiva. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Oliveira, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante
Resumo: O trabalho em equipe para a área de Enfermagem constitui-se em estratégia que promove a
atuação eficaz dos profissionais e melhor qualidade da assistência oferecida. Nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), a alta qualidade da assistência da equipe de Enfermagem torna-se fundamental à
recuperação dos pacientes, exigindo capacitação técnica, agilidade na realização de procedimentos e
coesão entre seus membros. Considerando-se que a atmosfera do ambiente de trabalho pode interferir
diretamente nas ações dos profissionais, torna-se relevante compreender quais são os fatores que
impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho da equipe de enfermagem e que
estratégias podem ser usadas para implantação de mudanças. Assim, o objetivo geral deste estudo foi
diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no trabalho da equipe de
enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os pressupostos da Mudança
Organizacional Planejada. Estudo descritivo e exploratório, realizado com 18 profissionais de
enfermagem no período de março a novembro de 2011. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas:
preenchimento de um questionário e participação em grupos focais. A análise dos dados da primeira
etapa foi realizada usando software para tabulação e elaboração de tabelas de frequência. Para análise
dos dados relativos aos grupos focais utilizou-se a análise de conteúdo segundo Bardin. A maioria
(88,0%) dos sujeitos é do sexo feminino, na faixa etária predominante entre 36 e 45 anos. Participaram
14 (78,0%) técnicos de enfermagem e quatro (22,0%) enfermeiros, que tinham entre um e 10 anos
(61,0%) de vínculo com a instituição, sendo 17 (94,0%) concursados. A maioria (61,0%) cumpre escala
diurna de seis horas diárias e mais da metade (56,0%) possui pelo menos mais um vínculo empregatício.
No que diz respeito aos fatores que impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho em
equipe em relação aos aspectos individuais, na dimensão EU, prevaleceram as forças impulsoras
(77,0%); enquanto nas dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se relativo equilíbrio entre as forças,
com frequência discretamente maior (57,0%) das forças impulsoras na primeira e das restritivas na
segunda (56,7%). Com relação às prioridades identificadas pelos participantes dos grupos focais, para
melhorar o desempenho da equipe, foram sugeridas intervenções quanto aos seguintes aspectos:
relacionamento interpessoal, comunicação, padronização das condutas médicas e estrutura física. Esses
resultados permitem concluir que a equipe em questão encontra-se em um estado de equilíbrio quaseestacionário, especialmente no que se refere às dimensões Outro e Ambiente, necessitando de
intervenções que mobilizem os profissionais para as mudanças que se fizerem necessárias, visando,
sobretudo, minimizar os aspectos que restringem sua atuação.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18449
PEIXOTO, Myrian Karla Ayres Veronez. Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem em
unidade de terapia intensiva. 2012 . P. 115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Oliveira, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante.
Resumo: O trabalho em equipe para a área de Enfermagem constitui-se em estratégia que promove a
atuação eficaz dos profissionais e melhor qualidade da assistência oferecida. Nas Unidades de Terapia
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Intensiva (UTI), a alta qualidade da assistência da equipe de Enfermagem torna-se fundamental à
recuperação dos pacientes, exigindo capacitação técnica, agilidade na realização de procedimentos e
coesão entre seus membros. Considerando-se que a atmosfera do ambiente de trabalho pode interferir
diretamente nas ações dos profissionais, torna-se relevante compreender quais são os fatores que
impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho da equipe de enfermagem e que
estratégias podem ser usadas para implantação de mudanças. Assim, o objetivo geral deste estudo foi
diagnosticar aspectos relevantes para a implementação de mudanças no trabalho da equipe de
enfermagem da UTI de um hospital público de Goiânia-GO, segundo os pressupostos da Mudança
Organizacional Planejada. Estudo descritivo e exploratório, realizado com 18 profissionais de
enfermagem no período de março a novembro de 2011. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas:
preenchimento de um questionário e participação em grupos focais. A análise dos dados da primeira
etapa foi realizada usando software para tabulação e elaboração de tabelas de frequência. Para análise
dos dados relativos aos grupos focais utilizou-se a análise de conteúdo segundo Bardin. A maioria
(88,0%) dos sujeitos é do sexo feminino, na faixa etária predominante entre 36 e 45 anos. Participaram
14 (78,0%) técnicos de enfermagem e quatro (22,0%) enfermeiros, que tinham entre um e 10 anos
(61,0%) de vínculo com a instituição, sendo 17 (94,0%) concursados. A maioria (61,0%) cumpre escala
diurna de seis horas diárias e mais da metade (56,0%) possui pelo menos mais um vínculo empregatício.
No que diz respeito aos fatores que impulsionam e restringem os membros do grupo para o trabalho em
equipe em relação aos aspectos individuais, na dimensão EU, prevaleceram as forças impulsoras
(77,0%); enquanto nas dimensões OUTRO e AMBIENTE observou-se relativo equilíbrio entre as forças,
com frequência discretamente maior (57,0%) das forças impulsoras na primeira e das restritivas na
segunda (56,7%). Com relação às prioridades identificadas pelos participantes dos grupos focais, para
melhorar o desempenho da equipe, foram sugeridas intervenções quanto aos seguintes aspectos:
relacionamento interpessoal, comunicação, padronização das condutas médicas e estrutura física. Esses
resultados permitem concluir que a equipe em questão encontra-se em um estado de equilíbrio quaseestacionário, especialmente no que se refere às dimensões Outro e Ambiente, necessitando de
intervenções que mobilizem os profissionais para as mudanças que se fizerem necessárias, visando,
sobretudo, minimizar os aspectos que restringem sua atuação.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18160
SOUZA, Ana Beatriz Querino. Implantação de uma diretriz de assistência de enfermagem no
puerpério na Atenção Primária à Saúde. 2012 . p. 128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Fernandes, Betânia Maria
Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar a viabilidade e efetividade da aplicação de uma diretriz de
assistência de enfermagem no puerpério, na atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo quaseexperimental desenvolvido em 15 unidades de atenção primária à saúde com estratégia saúde da
família de um município da zona da mata mineira. A população de estudo constitui-se de 168 puérperas
distribuídas em grupos de estudo e não equivalente. O grupo de estudo foi composto de 42 puérperas
submetidas a cinco consultas de enfermagem, sendo uma no puerpério imediato, duas no puerpério
tardio e dois atendimentos no puerpério remoto. O
grupo não equivalente foi composto de 126
puérperas não expostas à diretriz, entrevistadas durante visita domiciliar realizada entre 90 e 120 dias
de puerpério. A coleta de dados teve início em maio de 2011, após a aprovação do comitê de ética em
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pesquisa, e término em maio de 2012. A análise descritiva das variáveis qualitativas compreendeu o
cálculo das frequências absolutas e percentuais. A comparação dos grupos foi obtida pelo teste de
associação Qui-quadrado, considerando o nível de significância de 0,05 e a medida da força
de
associação foi realizada pela Razão de chance. Os resultados evidenciaram que as puérperas tinham
idade média de 27 anos; eram brancas (46,4%), viviam com companheiro (68,5%); com escolaridade
entre ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto (57,1%); realizaram mais de sete
consultas de pré- natal (71,4%); foram submetidas à
cesariana (49,4%) e ofereceram aleitamento
materno na primeira hora de vida (62,5%). A única variável obstétrica com diferença significativa entre
os grupos foi a paridade com 57,1% de primípara do grupo de estudo e apenas 39,7% do grupo não
equivalente. Foram constatados resultados estatisticamente significativos para as variáveis aleitamento
materno exclusivo, com 42,9% do grupo de estudo e 25,4% do não equivalente (P=0,020); realização
do exame de Papanicolaou por 85% das puérperas do grupo de estudo e 63,2% do não equivalente
(P=0,015); uso de sulfato ferroso por 90 dias por 26,2% do grupo de estudo e 18,3% do não equivalente
(P<0,001); depressão puerperal com ocorrência de 4,8% no grupo exposto e 18,3% no grupo não
equivalente (P=0,033) e imunização pelas vacinas antitetânica,
com cobertura de 97,6% do grupo
exposto e 82,5% do não equivalente (P=0,014), vacina contra rubéola, com 69% no grupo de estudo e
51,6% do não equivalente (P= 0,048), e contra hepatite B, com 81% no grupo exposto e cobertura de
apenas 56,3% do não equivalente (P=0,004). Não houve resultados significativos para a utilização de
método anticoncepcional
(P= 0,430), doença febril (P=0,893) e hemorragia puerperal (P=0,333).
Evidenciaram-se resultados significativos na comparação dos grupos para a maioria das variáveis e
maior chance de as puérperas do grupo de estudo serem contempladas com ações de promoção,
prevenção, detecção e encaminhamento precoce, comprovando a viabilidade e efetividade da aplicação
da diretriz de assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem, Atenção primária à saúde, Puerperio.

Abstract: This study aimed to verify the feasibility and effectiveness of the implementation of a guideline
of puerperium nursing assistance in the primary health care area. It deals of a quasi experimental study
developed in 15 primary health care unities with the family health strategy in a city of Minas Gerais state.
The study population consisted of 168 mothers distributed into study and no equivalent groups. The
study group was composed of 42 mothers submitted to
five nursing consultations, being one in
postpartum, two in late puerperium and two in remote puerperium. The no equivalent group consisted of
126 mothers not exposed to the guideline, interviewed during home visits conducted between 90 and
120 days postpartum. The data collection began in May 2011, after approval by the research ethics
committee, and ended in
May 2012. The descriptive analysis of qualitative variables included the
calculation of absolute frequencies and percentages. The comparison between groups was obtained by
the Chi-square test, considering the significance level of 0.05 and the measure of strength of association
performed by odds ratio. The results showed that the mothers had an average age of 27 years, were
white (46.4%), lived with a partner (68.5%), scholarity level of primary
education and incomplete
secondary education (57.1%) underwent more than seven prenatal consultations (71.4%) underwent
cesarean section (49.4%) and offered breastfeeding within the first hours of life (62.5%). The only
obstetric variable with a significant difference between groups was parity with 57.1% of primiparous in
study group and only 39.7% in no equivalent. It was found statistically significant results for the variables:
exclusive breastfeeding, 42.9% in the study group and 25.4% in no equivalent (P = 0.020), performance
of the Pap smear for 85% of mothers in the study group and 63.2% in no equivalent (P = 0.015), use of
ferrous sulfate for 90 days by 26.2% in the study group and 18.3% in no equivalent (P <0.001), with
postpartum depression in 48% in the exposed group and 18.3% in no equivalent s (P = 0.033) and
immunization for tetanus vaccines, coverage was 97.6% in the
exposed group and 82.5% in no
equivalent s (P = 0.014), vaccine rubella, with 69% in the study group and 51.6% in no equivalent s (P =
0.048), and hepatitis B, with 81% in the exposed group and coverage of only 56.3% of no equivalent s (P
= 0.04). There was no significant results for the use of contraceptives (P = 0.430), febrile illness (P =
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0.893) and puerperal bleeding (P=0.333). It were evidenced significant results when comparing the
groups for most variables and higher chance of postpartum women in the study group to be covered with
health promotion, prevention, detection and early referral, proving the feasibility and effectiveness of the
implementation of the nursing care guideline in the puerperium in primary health care.
Key words: Nursing Assistance, Puerperium, Primary Health Care.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.ufjf.br/pgenfermagem/files/2010/05/Diserta%C3%A7%C3%A3o-final-completa-Ana-Beatriz.pdf

Nº de Classificação: 18161
ASSIS, Cinthia Rafaela Santos. O estresse na atividade laboral de enfermeiros. 2012 .
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo Saúde-Adoecimento e seus Determinantes
Orientador: Greco, Rosângela Maria
Resumo: O estresse ocupacional do enfermeiro foi o objeto deste estudo devido a sua influência na
saúde deste trabalhador bem como na assistência prestada aos que necessitam deste profissional. O
trabalho pode possibilitar conquistas positivas como crescimento, transformação, reconhecimento e
independência pessoal, mas também causar problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação,
podendo culminar no
desenvolvimento de situações de estresse. O presente estudo tem como
finalidade:
Analisar o estresse na atividade laboral do enfermeiro; Caracterizar os elementos
estressores na atuação desses enfermeiros; Medir o nível de estresse que esses enfermeiros atribuem
à atividade desempenhada. Através da coleta de dados relativos a 47 enfermeiros e aplicação do
Instrumento de coleta de dados e da Escala Bianchi de Estresse, foi possível constatar que 15
enfermeiros apresentaram baixos níveis de estresse, 30 apresentaram níveis médios de estresse e 2
apresentaram altos níveis de estresse. Os enfermeiros contratados que atuam na unidade Dom Bosco
apresentaram
a maior média de estresse geral e alcançaram média maior do que os enfermeiros
contratados atuantes na unidade Santa Catarina. Os enfermeiros efetivos que atuam na unidade Santa
Catarina obtiveram maior nível de estresse em relação aos enfermeiros que atuam na unidade Dom
Bosco. As atividades relacionadas à administração de pessoal, seguidas pelas condições de trabalho
que se relacionam com o desempenho das atividades do enfermeiro, obtiveram as médias de escore de
estresse mais altas. A realização deste estudo forneceu subsídios para reflexões sobre a importância de
se manter o ambiente de trabalho em condições que possibilitem a estes profissionais, juntamente com
os conhecimentos teóricos e práticos bem como suas competências e
habilidades, sentirem se
capacitados a atuar no processo saúde-doença com segurança de forma a alcançar a excelência do
cuidar em enfermagem.
Palavras-chave: Enfermeiros, Estresse ocupacional, Saúde do trabalhador.

Abstract: The object of this study was the nurse's occupational stress due to its influence in the nurse's
health and also during the assists provided by this professional. The work can
enable positive
achievements like growth, transformation, recognition and personal independence but also can cause
insatisfaction problems like, disinterest, apathy and irritation that can contribute to the development of
stress situations. The objectives of this study are: analyze the discussions about the stress during the
nurse labor activities; characterize the stressors elements during the work of these nurses; measure
stress levels that nurses attribute to this activities. By collecting data relating to 47 nurses and using the
data collection instruments and the the Bianchi's Scale of Stress was possible to notice that 15 nurses
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had low stress levels, 30 had medium stress levels and 2 had high stress levels. The hired nurses that
work in Dom Bosco unity had the highest average levels of stress than the nurses that work in Santa
Catarina unity. The effective nurses who work in Santa Catarina unity had higher stress levels than
nurses who work
in Dom Bosco unity. Activities related with staff administration followed by work
conditions that affect the its activities had the highest average score of stress level. This study provided
us subsides to reflect about the need to keep a good work environment to enable this professionals
together with theoretical and practical knowledges, abilities and skills feel able to act safety in the
process health and disease for the best results on nursing care.
Key words: Occupational stress, Nurses, Occupational health.
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Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais
Orientador: Soares , Teresa Cristina
Resumo: O estudo trata do paradigma da integralidade do cuidado enquanto eixo norteador do
processo formativo do enfermeiro. Tem por objetivo compreender os sentidos de
integralidade do
cuidado construídos na formação do Enfermeiro a partir da percepção dos professores e alunos da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. De cunho qualitativo, o trabalho
desenvolveu-se orientado pelo referencial teórico-filosófico da abordagem histórico-cultural, sustentada
no pensamento de Vigotski. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas com 11 docentes e 12
discentes de enfermagem. As falas foram interpretadas à luz da
Hermenêutica-dialética, sendo
examinadas e aclaradas através do movimento de pensamento entre os pontos de vista do autor, de
teóricos e pelas concepções Vigotskianas. Os dados de fonte secundária foram obtidos de análise
documental do
Projeto Político-Pedagógico e Currículo do Curso. Da análise das entrevistas
emergiram três categorias empíricas: percebendo e cuidando como um todo interrelacionado;
integralidade do cuidado no ensino de enfermagem: uma realidade em construção e o que temos e o
que queremos: a integralidade na formação enquanto excelência técnica e relevância social. Da análise
documental emergiram unidades
de sentido, as quais foram representas em um quadro, fazendo
paralelo entre Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Político-Pedagógico do Curso. Pela análise
dos dados, integralidade do cuidado é estabelecer relação com pessoas que demandam assistência
(cliente/paciente), compreendendo suas necessidades em uma perspectiva multifacetada, expressa,
dentre outros, pelo campo social,
psicológico, econômico e espiritual. É através do vinculo com o
usuário e do diálogo consciente que surgem as possibilidades de desenvolvimento e transformação dos
estados de saúde/doença. Contudo, ainda há um apresso ao processo de
aprendizado e cuidado
especializado, racional e técnico, pobre em sentidos e significados enquanto valores-base para uma
verdadeira relação terapêutica. Vislumbra-se a necessidade de articulação macropolítica, em uma rede
interativa composta de múltiplos atores (Universidades/Faculdades, Gestores, Conselhos de saúde)
que, com seus saberes, discutirão a dinâmica curricular do curso de acordo com a realidade local. Em
nível institucional, a integralidade ainda é uma realidade
em construção. Porém, evidenciaram-se
processos de mobilização e discussão para construção de um projeto ético-político-pedagógico
condizente com as complexidades e demandas sociais. A pesar da estrutura curricular dividida por
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disciplinas, identificamos nas falas indícios do novo. Metodologias ativas, como a problematização,
engendram caminhos para o conhecimento crítico-reflexivo. Conclui-se que a formação do enfermeiro,
tendo em vista o interesse de múltiplos atores, requer projetos coletivos exequíveis e condizentes com
as necessidades
reais de formação para o cuidado humano, legitimando convergência dos
conhecimentos à construção solidária da integralidade do cuidado.
Palavras-chave: Cuidados integrais de saúde, Currículo, Educação em enfermagem, Enfermagem,
Recursos humanos em saúde.

Abstract: The study deals with the paradigm of comprehensive care as a guiding principle of
the
formation process of nurses. Aims to understand the meanings of comprehensive care nurse in the
formation of built from the perception of teachers and students of
the School of Nursing, Federal
University of Juiz de Fora. From a qualitative nature, the work developed by guiding theoretical and
philosophical approach of historicalcultural, sustained in the thinking of Vygotsky. Data were obtained
through interviews with 11 teachers and 12 nursing students. The speeches were interpreted in the light
of hermeneutics-dialectics, being examined and clarified through the movement of thought between the
views of the author, and the theoretical concepts Vigotskianas. The secondary data were obtained from
documented analysis of the PoliticalPedagogical and Curriculum Course. From the analysis of interviews
revealed three empirical categories: sensing and caring as a whole interrelated, comprehensive care in
nursing education: a reality in construction and we have and what we want: the integral formation as
technical excellence and social relevance. Documentary analysis of meaning units emerged, which were
you represent a frame, making parallels between the National Curriculum Guidelines and the PoliticalPedagogical Project Course. For data analysis, comprehensive care is to establish relationship with
people who require assistance (client / patient), understanding their needs in a multifaceted perspective,
expressed, among others, by the social, psychological, economic and spiritual. It is through the link with
the user and conscious dialogue emerging possibilities of development and transformation of states of
health / disease. However, there is a rush to the learning process and specialized care, rational and
technical meanings poor values as a basis for a genuine therapeutic relationship. Sees the need for
macro policy coordination in an interactive network composed of multiple actors (Universities / Colleges,
managers, boards of health) that, with their knowledge, discuss the dynamics of the course curriculum in
accordance with local realities. At the institutional level, the completeness is still a reality in construction.
However, become apparent mobilization processes and
discussion to build an ethical-politicalpedagogical consistent with the complexities and demands of society. In spite of the curriculum divided
by disciplines, identified in the statements of the new evidence. Active methods such as questioning,
generate paths for critical and reflective knowledge. It is concluded that the training of nurses, in view of
the interests of multiple stakeholders, requires collective projects feasible and consistent with the real
needs of training for human care, legitimizing
convergence of knowledge of the construction joint
comprehensive care.
Key words: Nursing, Education and Nursing, Curriculum, Comprehensive Health Care, Health Manpower.
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Minas Gerais; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais
Orientador: Friedrich, Denise Barbosa de Castro
Resumo: O estudo trata do paradigma da integralidade do cuidado enquanto eixo norteador do
processo formativo do enfermeiro. Tem por objetivo compreender os sentidos de
integralidade do
cuidado construídos na formação do Enfermeiro a partir da percepção dos professores e alunos da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. De cunho qualitativo, o trabalho
desenvolveu-se orientado pelo referencial teórico-filosófico da abordagem histórico-cultural, sustentada
no pensamento de Vigotski. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas com 11 docentes e 12
discentes de enfermagem. As falas foram interpretadas à luz da
Hermenêutica-dialética, sendo
examinadas e aclaradas através do movimento de pensamento entre os pontos de vista do autor, de
teóricos e pelas concepções Vigotskianas. Os dados de fonte secundária foram obtidos de análise
documental do
Projeto Político-Pedagógico e Currículo do Curso. Da análise das entrevistas
emergiram três categorias empíricas: percebendo e cuidando como um todo interrelacionado;
integralidade do cuidado no ensino de enfermagem: uma realidade em construção e o que temos e o
que queremos: a integralidade na formação enquanto excelência técnica e relevância social. Da análise
documental emergiram unidades
de sentido, as quais foram representas em um quadro, fazendo
paralelo entre Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Político-Pedagógico do Curso. Pela análise
dos dados, integralidade do cuidado é estabelecer relação com pessoas que demandam assistência
(cliente/paciente), compreendendo suas necessidades em uma perspectiva multifacetada, expressa,
dentre outros, pelo campo social,
psicológico, econômico e espiritual. É através do vinculo com o
usuário e do diálogo consciente que surgem as possibilidades de desenvolvimento e transformação dos
estados de saúde/doença. Contudo, ainda há um apresso ao processo de
aprendizado e cuidado
especializado, racional e técnico, pobre em sentidos e significados enquanto valores-base para uma
verdadeira relação terapêutica. Vislumbra-se a necessidade de articulação macropolítica, em uma rede
interativa composta de múltiplos atores (Universidades/Faculdades, Gestores, Conselhos de saúde)
que, com seus saberes, discutirão a dinâmica curricular do curso de acordo com a realidade local. Em
nível institucional, a integralidade ainda é uma realidade
em construção. Porém, evidenciaram-se
processos de mobilização e discussão para construção de um projeto ético-político-pedagógico
condizente com as complexidades e demandas sociais. A pesar da estrutura curricular dividida por
disciplinas, identificamos nas falas indícios do novo. Metodologias ativas, como a problematização,
engendram caminhos para o conhecimento crítico-reflexivo. Conclui-se que a formação do enfermeiro,
tendo em vista o interesse de múltiplos atores, requer projetos coletivos exequíveis e condizentes com
as necessidades
reais de formação para o cuidado humano, legitimando convergência dos
conhecimentos à construção solidária da integralidade do cuidado.
Palavras-chave: Cuidados integrais de saúde, Currículo, Educação em enfermagem, Enfermagem,
Recursos humanos em saúde.

Abstract: The study deals with the paradigm of comprehensive care as a guiding principle of
the
formation process of nurses. Aims to understand the meanings of comprehensive care nurse in the
formation of built from the perception of teachers and students of
the School of Nursing, Federal
University of Juiz de Fora. From a qualitative nature, the work developed by guiding theoretical and
philosophical approach of historicalcultural, sustained in the thinking of Vygotsky. Data were obtained
through interviews with 11 teachers and 12 nursing students. The speeches were interpreted in the light
of hermeneutics-dialectics, being examined and clarified through the movement of thought between the
views of the author, and the theoretical concepts Vigotskianas. The secondary data were obtained from
documented analysis of the PoliticalPedagogical and Curriculum Course. From the analysis of interviews
revealed three empirical categories: sensing and caring as a whole interrelated, comprehensive care in
nursing education: a reality in construction and we have and what we want: the integral formation as
technical excellence and social relevance. Documentary analysis of meaning units emerged, which were
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you represent a frame, making parallels between the National Curriculum Guidelines and the PoliticalPedagogical Project Course. For data analysis, comprehensive care is to establish relationship with
people who require assistance (client / patient), understanding their needs in a multifaceted perspective,
expressed, among others, by the social, psychological, economic and spiritual. It is through the link with
the user and conscious dialogue emerging possibilities of development and transformation of states of
health / disease. However, there is a rush to the learning process and specialized care, rational and
technical meanings poor values as a basis for a genuine therapeutic relationship. Sees the need for
macro policy coordination in an interactive network composed of multiple actors (Universities / Colleges,
managers, boards of health) that, with their knowledge, discuss the dynamics of the course curriculum in
accordance with local realities. At the institutional level, the completeness is still a reality in construction.
However, become apparent mobilization processes and
discussion to build an ethical-politicalpedagogical consistent with the complexities and demands of society. In spite of the curriculum divided
by disciplines, identified in the statements of the new evidence. Active methods such as questioning,
generate paths for critical and reflective knowledge. It is concluded that the training of nurses, in view of
the interests of multiple stakeholders, requires collective projects feasible and consistent with the real
needs of training for human care, legitimizing
convergence of knowledge of the construction joint
comprehensive care.
Key words: Nursing, Education and Nursing, Curriculum, Comprehensive Health Care, Health Manpower.
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FORTES, Fabíola Lisboa da Silveira. A percepção dos enfermeiros sobre os desafios e
possibilidades da liderança em enfermagem. 2012 . p. 68. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Dias, Sonia Maria
Resumo: O presente estudo tem como objetivos: descrever as práticas de liderança utilizadas pelo
enfermeiro na gerência da assistência e identificar os desafios e as possibilidades de realizar a liderança
de enfermagem. Estudo exploratório do tipo descritivo de abordagem qualitativa, a captação dos dados
foi obtida através de um roteiro de entrevista semi-estruturada. Os sujeitos foram vinte enfermeiros
assistenciais atuantes nas Unidades de Internação do Hospital Universitário de Juiz de Fora – MG,
cenário desse estudo. Os dados foram
submetidos á análise e organizados em três categorias:
importância da liderança no gerenciamento da assistência de enfermagem; aplicabilidade do exercício
da liderança em enfermagem: desafios e possibilidades; estilo de liderança exercido pelo enfermeiro.
Nas considerações finais observou-se a importância do exercício da liderança no processo de trabalho
do enfermeiro junto a sua equipe de enfermagem, além de proporcionar habilidades e competências
necessárias para o desenvolvimento de um serviço coeso e eficiente. Verificou-se que a liderança é
fundamental para a qualidade no
serviço de saúde, e através desta o enfermeiro influencia
positivamente a equipe de enfermagem motivando-a a exercer o seu trabalho de forma a alcançar os
objetivos e metas da instituição de saúde, elevando a qualidade no trabalho e na assistência prestada
ao paciente.
Palavras-chave: Enfermeiro, Equipe de enfermagem, Liderança.
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Abstract: The present study aims to: describe the leadership practices used by nurses in
the
management of the role and identify the challenges and the opportunities for nursing leadership. A
descriptive study that explores the qualitative approach in which the data capture was guided by a semistructured interview. The subjects were twenty caring nurses working in the Inpatient Units from the
University Hospital of Juiz de Fora – MG, where this study happened. The data were analyzed and
organized in three categories: the importance of leadership in the management of nursing care; the
applicability of the leadership
exercise in nursing: challenges and possibilities; the leadership style
exercised by nurses. The final remarks noted the importance of exercising leadership in the nurse's
work with its nursing staff, plus providing skills and competencies needed for developing a cohesive and
efficient service. It was found that the leadership is fundamental for the good quality in the health service,
through
which the nurse influences positively the nursing staff, motivating it to practice
its work
attending to the objectives and goals of the health institution, thus raising the quality levels of work and
care provided to patients.
Key words: Nurse, Nursing staff, Leadership.
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COSTA, Fernanda Mazzoni da. Programa de melhoria contínua da qualidade: o que pensam os
trabalhadores de enfermagem de um Hospital Universitário. 2012 . p. 155. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Greco, Rosangela Maria
Resumo: Este trabalho objetivou analisar a perspectiva do trabalhador de enfermagem do Hospital
Universitário de Juiz de Fora sobre o programa de melhoria contínua da qualidade da instituição. Foi
realizado um estudo de caso com triangulação das técnicas de pesquisa
documental, observação
participante e levantamento com questionamento de uma amostra estratificada dos auxiliares, técnicos e
enfermeiros. A pesquisa documental e a observação revelaram uma instituição que contrasta estrutura
privilegiada com processos deficientes e que optou por implementar um sistema de gestão da qualidade
que encontra dificuldades de operação que incluem a baixa prioridade das questões da qualidade frente
às demandas emergenciais da instituição, escassez de recursos e questões políticas internas e externas
de privilégios a alguns setores/indivíduos/ações e programas específicos; baixa autonomia; carência de
possibilidades de qualificação, recursos humanos qualificados e estrutura de trabalho; dificuldades de
compartilhamento das responsabilidades do sistema com muitas
chefias limitadas em relação à
competência gerencial; falta de envolvimento dos trabalhadores; contexto conturbado por instabilidades
políticas; e questões relacionadas à
resistência à mudança. O levantamento mostrou que vários
trabalhadores desconhecem a
existência do programa ou que ele tenha ações que interferem no
processo de trabalho de toda a instituição. Poucos expressaram sentir-se parte do gerenciamento da
qualidade, revelando uma incapacidade de assimilarem seu papel no programa ou uma fragilidade do
programa em expor as funções de cada trabalhador. Expressivo percentual afirmou não ter opinião a
respeito das questões propostas revelando que não conhece as implicações de um programa de
qualidade, nem do programa de qualidade em questão. A maioria acredita que o programa interfere
positivamente em suas condições de trabalho; dá anuência ao programa, mas não se sente parte dele;
não sente tranquilidade no desenvolvimento de suas atividades, embora isto pareça estar mais
relacionado à sua prática laboral do que às cobranças do programa; acredita que o programa interfere
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positivamente nas relações interpessoais no trabalho e não vê interferência do programa em sua vida
pessoal. O estudo apontou as variáveis que mais impactam na opinião do trabalhador, permitindo traçar
estratégias de atuação com o intuito de melhorar a opinião dos trabalhadores sobre o programa e
favorecer sua adesão. A maioria dos
trabalhadores expressou a crença de que todas as partes
interessadas são beneficiadas pelo programa, sendo as mais beneficiadas o paciente, a imagem do
hospital e os familiares do paciente e as menos beneficiadas o governo, os trabalhadores e a equipe de
enfermagem. Os resultados evidenciam a necessidade de informar aos trabalhadores o real alcance do
programa de forma a obter sua adesão e viabilizar a operacionalização da política da qualidade. Pode
ser adotada a mensuração contínua da perspectiva dos trabalhadores retroalimentando constantemente
o processo de melhoria. Em respeito à história de lutas pelo direito social de acesso universal a um
sistema de saúde de qualidade evidencia-se a
necessidade de se incentivar a implementação de
programas pautados na melhoria da qualidade do serviço ao cidadão com correspondente valorização
do trabalhador que a produz e pela responsabilidade socioambiental, beneficiando a todas as partes
interessadas.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Gestão de qualidade, Gestão em saúde, Recursos humanos de
enfermagem no hospital, Sistemas de saúde.

Abstract: This study aimed to analyze the perspective of the nursing staff of the University Hospital of
Juiz de Fora about the continuous quality improvement program of the institution. It was performed a
case study with triangulation of documentary research techniques, participant observation and survey
with a questioning with a stratified sample of care aids, licensed practical nurses and nurses. The
documentary research and observation revealed an institution that contrasts privileged structure with
disabilities processes and who opted to implement a quality management system that meets operational
difficulties that include the low priority of quality issues facing the emergency demands of the institution,
resource scarcity issues and internal and external policies of privileges to some sectors/persons/actions
and specific programs; low autonomy; lack of opportunities for qualification; qualified human resources
and structure work; difficulties in sharing the responsibilities of the system with many managers limited in
relation to managerial competence, lack of employee involvement;
context turbulent by political
instability, and issues related to resistance to change. The survey
showed that many workers are
unaware of the existence of the program or that it has actions which interfere in the working process of
the whole institution. Few expressed feel a part of
quality management, revealing an inability to
assimilate their role in the program or a fragility of program to expose the functions of each employee. A
high percentage claimed not to have opinion about the proposed questions revealing do not know the
implications of a quality program, nor the quality program concerned. The majority believe that the
program interferes positively in their working conditions; gives agreement to the program, but does not
feel part of it, not feel tranquility in developing its activities, although this seems to be more related to its
work practice than to the program charges, believes that the program positively affects interpersonal
relationships at work and do not see the program interference in his personal life. The study pointed the
variables that most impact the opinion of the employee, allowing trace action strategies in order to
improve the of workers opinion about the program and encourage membership. Most workers expressed
the belief that all stakeholders are benefiting from the program, the most benefited the patient, the image
of the hospital and the patient's family and the less benefited government, workers and nursing staff. The
results highlight the need to inform workers the real reach of the program to obtain their support and
enable the
operationalization of the quality policy. Can be adopted continuing measurement the
perspective of employees constantly feeding back the improvement process. In respect to the history of
social struggles for the right to universal access to a quality health system
highlights the need to
encourage the implementation of programs lined in improving the quality of service to citizens with
corresponding enhancement of worker that produce and the environmental responsibility, benefiting all
stakeholders.
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Key words: Health Systems, Health Management, Working Conditions, Quality Management, Nursing
Staff Hospital.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Salimena, Anna Maria de Oliveira
Resumo: A morte é um desafio para todos os profissionais de enfermagem principalmente para aqueles
que atuam na área cirúrgica, pois tal situação não é a esperada. Esse estudo teve como objetivo
compreender a experiência de morte de paciente no vivido de profissionais de enfermagem de um setor
cirúrgico. Utilizou-se a abordagem qualitativa visando à essência nos depoimentos, buscando uma
aproximação com a Fenomenologia, através de entrevista aberta com dez profissionais de enfermagem,
realizada nos meses de março a maio de 2011. O cenário foi o Hospital Universitário de Juiz de
Fora/MG. A análise compreensiva
desvelou as seguintes Unidades de Significação: A tristeza, o
sentimento de perda e derrota e a impotência diante da morte é bem presente; um processo natural
como o fim do sofrimento aliado ao sentimento de dever cumprido; a crença e a religiosidade auxiliam
na vivência da morte. Considera-se que apesar de todo o avanço tecnológico, este momento está
presente e é a partir daí, que o profissional de enfermagem deve estar embasado científicamente e
emocionalmente para ser capaz de lidar com esse vivido tão repleto de sentimentos e sensações.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Equipe de enfermagem, Morte.

Abstract: Death is a challenge for all nursing professionals especially for those working in the field of
surgery, as this situation is not as expected. This study aimed to understand the experience of death of
the patient lived in a nursing professional in an industry cirúrgico.Utilizou qualitative approach to seeking
the essence in the statements, seeking a rapprochement with Phenomenology, open interviews with ten
professionals nursing, during the months from March to May 2011. The setting was
the University
Hospital of Juiz de Fora / MG. The comprehensive analysis unveiled the following units of meaning:
Grief, loss and the feeling of defeat and powerlessness in the face of death is very present, a natural
process as the end of suffering coupled with the feeling of accomplishment; belief and religiosity assist in
living death. It is considered that despite all technological advances, this moment is
present and
thereafter, the nursing staff must be grounded scientifically and emotionally to be able to handle that
lived so full of feelings
Key words: Nursing staff, Death, Perioperative Nursing.
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FARIA, Juliana de Oliveira. Pessoas vivendo com HIV/aids: um estudo sobre o perfil dos diagnósticos
de enfermagem. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Girlene Alves da
Resumo: A epidemia de HIV/aids contínua a crescer, apesar das ações para deter a sua disseminação.
A enfermagem, frente a esse quadro, tem a possibilidade de um fazer científico no sentido de viabilizar
a assistência de enfermagem sistematizada para promoção do cuidado em pessoas com HIV/aids. Os
objetivos do estudo são identificar os diagnósticos de enfermagem
baseados na Taxonomia II da
NANDA-I em pessoas com HIV/aids. Trata-se de um estudo descritivo. Utilizou-se para coleta de dados
o instrumento de Barros (2002), fundamentado no Modelo de Horta e na teoria de Orem, e o processo
de raciocínio clínico de acordo com Risner (1995) para identificação dos diagnósticos de enfermagem.
Os dados coletados referem-se a 30 pessoas com HIV/aids hospitalizadas em um hospital de ensino de
Minas
Gerais, Brasil, e ao período de março a setembro de 2011. Para coleta de dados, foram
utilizadas as estratégias de observação, consulta aos prontuários, entrevista e exame físico. A
consolidação desses achados possibilitou a elaboração de 51 diagnósticos de enfermagem que foram
classificados de acordo com a Taxonomia II da NANDA-I, dos quais os mais frequentes foram: proteção
ineficaz, risco de infecção, risco de trauma vascular, hipertermia, mucosa oral prejudicada, insônia,
mobilidade física prejudicada, déficit do autocuidado para o banho, risco de resiliência comprometida,
comportamento de saúde propenso a risco, dor
aguda, nutrição desequilibrada: menos que as
necessidades corporais, entre outros. Ressalta-se ainda que se identificou no perfil socioeconômico e
demográfico desses pacientes que não houve diferença quanto ao sexo, predominam os solteiros, com
até o ensino fundamental incompleto, desempregados e afastados de suas atividades laborais.Acreditase que este estudo possibilita pensar e (re) pensar a promoção do cuidado de pessoas vivendo com
HIV/aids, tendo como base a Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Palavras-chave: Aids, Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem.

Abstract: The HIV/aids epidemic continues to grow, despite the measures undertaken to control its
dissemination. Considering this reality the nursing field is able to establish a scientific work in order to
provide a systematized nursing care aimed at the promotion of care to people with HIV/aids. The aim of
this study is the identification of nursing diagnoses based on the NANDA-I Taxonomy II to people with
HIV/aids. This is a descriptive study. Barros (2002) was selected as the instrument for data collection,
based on Horta’s Model and Orem's SelfCare Theory, as well as Risner's reasoning diagnostic process
(1995) to identify the nursing diagnoses. The data concern 30 people with HIV/aids in a teaching hospital
in Minas Gerais, Brazil, from March to September 2011. Strategies for observation, consulting patient
records, interviews and physical examinations were used for data collection. The consolidation of these
findings made possible the development of 51 nursing diagnoses classified according to the NANDA-I
Taxonomy II. Among them the most frequent ones were: ineffective protection, risk of infection, risk of
vascular trauma, hyperthermia, impaired oral mucosa, insomnia, impaired physical mobility, self-care
deficit for bathing, risk of impaired resilience, risk-prone health behavior, acute pain, imbalanced nutrition
(less than body requirements) among others. It should be highlighted that through socioeconomic and
demographic profile of these patients we have found no differences related to gender, and the majority of
the patients were single, unemployed and retired from their work and they had attended but not finished
elementary school. We believe that this study enables the process of thinking and (re)thinking the
promotion of care for people living with HIV/aids, based on the Systematization of Nursing Care.
Key words: Nursing Diagnosis, Aids, Nursing.
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ALVES, Katiusse Rezende. Filosofia, valores e conceitos da clínica ampliada na prática de
enfermagem da rede de Atenção à Saúde Mental. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Alves, Marcelo da Silva
Resumo: Os movimentos de reforma sanitária e psiquiátrica ocorridos na segunda metade do século
XX no Brasil impulsionaram mudanças no pensar e no fazer das práticas em saúde mental. Desde
então, a Enfermagem passou a ter o desafio quotidiano, nos serviços, de superar suas dificuldades na
assistência aos usuários portadores de
transtornos mentais oriundas da visão social da loucura e
cristalizada pelos estigmas sociais que essa parcela da população carrega, historicamente, de serem
indivíduos alienados, perigosos e agressivos. Assim, este estudo sobre a filosofia, valores e conceitos
de clínica ampliada na visão de enfermeiros que atuam nos serviços que compõem a rede de atenção à
saúde mental de um município da Zona da Mata mineira teve como objetivo analisar qual é a filosofia e
quais são os valores e conceitos de clínica ampliada na visão destes profissionais à luz do referencial
teórico e filosófico da microssociologia compreensiva proposto por Michel Maffesoli. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa descritiva exploratória que teve como sujeitos da investigação 30 enfermeiros.
Adotou-se como perspectiva de investigação a compreensão da vivência social em profundidade. A
coleta de dados foi realizada
através de entrevista semiestruturada e os dados foram transcritos,
tratados e
categorizados em unidades de significados, em seguida, foram triangulados a fim de
alcançar o máximo possível de abrangência na descrição, explicação e compreensão do objeto de
estudo. A investigação mostrou que o cuidado da Enfermagem na área da saúde mental ainda necessita
ser fundamentado na filosofia, nos valores e conceitos da clínica ampliada e da Reforma Psiquiátrica, a
fim de garantir que a assistência seja centrada na pessoa e não apenas no enfoque biológico das
doenças, ou seja, no sujeito singular, social, histórico, cultural e subjetivo, que, em algum momento de
sua vida, apresenta alguma necessidade relacionada à saúde mental. Além disso, foi constatada a
necessidade de investimentos na formação dos profissionais para o manejo desta população e na
organização de uma rede de serviços de saúde mental resolutiva. O estudo mostrou a Enfermagem,
conforme está posta, mergulhada nos pressupostos da modernidade, que delimitam o fazer como um
?deve ser? e um ?deve fazer? interligado ao trabalho médico, que não harmoniza com as ideias da
pósmodernidade. Este espaço-tempo encerra a existência, no quotidiano, de pequenas,
mas
importantes coisas que vão dando contorno ao cuidado humano, construindo as relações interpessoais
e sociais entre sujeito-profissional e sujeito-paciente e também a esperança de uma Enfermagem capaz
de superar suas fragilidades e contribuir para a transformação do contexto social no qual convive,
sobretudo no campo da saúde mental. Assim, fazem-se necessárias, na Enfermagem, a adoção de
bases filosóficas que deem suporte a este fazer da ótica pós-moderna e que
sejam capazes de
considerar o contexto das interações e os aspectos humanístico e subjetivo que cercam cada encontro
de cuidado. Para que se vejam sujeitos em vez de loucos, drogados, alienados destituídos de razão e
de capacidade de convívio social, é necessário ?trocar os óculos? e buscar o humano, colocando-o
como centro do processo de cuidado.
Palavras-chave: Assistência centrada no paciente, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Filosofia em
enfermagem, Saúde mental.
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Abstract: The sanitary and psychiatric movements that happened in the 2nd half of the 20th century
impelled changes in the way of thinking and mental health practicing. Since then Nursing started having
a daily working challenge, of overturning its difficulties in
assisting at those who carry mental
disturbances , difficulties that sprung up from the social stigma that became a burden to those who,
along history, carry the fame of being insane, dangerous and aggressive. This way, this study on the
philosophy, merits and concepts of a widened clinic , under the vision of the nurses who work at a net of
mental health care of a city of a Zona da Mata region, state of Minas Gerais, had as an aim the analysis
of what is the philosophy and what are the merits and concepts of a widened clinic, under the vision of
those professionals ,following the
theoretical and philosophical reference of understandable
?microsociology? placed by Michel Maffesoli. It deals with an exploring, descriptive and qualifying survey
which had 30 nurses as the aim of investigation. The comprehension of social living, in its deepest, was
adopted as the perspective of investigation. The gathering of information was done through a semistructured interview , transcription, explanation
and understanding of the object of the study. The
investigation has shown that the
nursing care in the mental area still needs to be based on the
philosophy, merits and concepts of the widened clinic as well as the Psychiatric Reformation, in order to
assure an assistance focused on the person not on the biological aspects of the sicknesses , in other
words, on the singular, social, historical ,cultural and subjective being that, at any time of its life, has
shown any need related to mental health. Furthermore, it was verified the need of investing in the
graduation of professionals for the handling of this population and the organization of a defining mental
health service net. This study has shown that nursing, in its present context, is dove in the modernity
conjectures that delimit the acting as a ?must be? and a ?must do? connected to the doctor’s work, what
doesn’t match with the post-modernity ideas. This space-time encloses the existence, in our daily life, of
small but important things
which keep giving boundaries to human care, building social and interpersonal relations between the professional –being and the patient-being and, also, the hope of a
nursing able to surpass its weaknesses and contribute to the transformation of its living, social context,
moreover in the field of mental health. Thus, nursing requires a philosophical basis that supports this
post-modern option and are able to consider
the context of the interactions and the personal and
humanistic aspects that surround every meeting with a lot of care. In order to see human beings, instead
of madmen,
addicts, mindless lunatics, unable of social intimacy, it’s necessary a ?changing of
glasses? and a searching of the human as the center of the caring process.
Key words: Nursing, Mental health, Philosophy nursing, Nursing care, Patientcentered care.
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SILVA, Raquel Nogueira Avelar e. Validação clínica do diagnóstico "Trauma Vascular Periférico" em
crianças de 6 meses a 12 anos. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Arreguy-Sena, Cristina
Resumo: Coorte prospectiva que objetivou realizar a validação clínica do diagnóstico “Trauma vascular
periférico” e analisar sua incidência em crianças de 6 meses a 12 anos. Participantes da investigação
tiveram entrada múltipla na coorte definida pela primeira punção por demítrio. Foi utilizada triangulação
de técnicas para identificar a ocorrência de características definidoras de trauma vascular periférico. A
saída da coorte foi definida pela alta do paciente ou pela remoção do cateter quando não identificada
qualquer manifestação de trauma vascular. Os dados foram analisados segundo a frequência simples,
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frequência percentual, incidência de trauma segundo a variável analisada, razão de risco dada pelo
risco relativo, pelo teste de Pearson, análise fatorial e regressão logística. Foram avaliadas 338 punções
periféricas, sendo 63,9% em meninos; 45,9% na idade entre 6 meses e 2 anos incompletos; 65,4% em
peles pardas ou negras e 68,9% sem fator de risco para doenças cardiovasculares. A média de dias de
internação foi de 5,69 dias e a média de permanência na coorte de 2,7 dias. Os vasos puncionados
foram de pequeno calibre (95%); não palpáveis (86,4%); retilíneos (27,5%); fora da articulação (60,4%)
e localizados no dorso das mãos (51,2%). Os cateteres usados foram flexíveis e com mandril, sendo
94,4% de 24G. As punções ocorreram no demítrio esquerdo (54,7%); no terço proximal (24,6%) e na
face posterior (60,7%). Alguns fatores relacionados (variáveis intervenientes: calibre do cateter, higiene
e umidade) foram associados as característics definidoras (variáveis de
desfecho: ocorrência de
alteração na coloração, na integridade, na temperatura local, na capacidade funcional e na sensibilidade
para o diagnóstico trauma vascular periférico. A caracterização e a análise descritiva do processo de
punção de vasos periféricos em crianças acompanhadas na presente investigação possibilitaram: 1)
abordar a validação clínica do diagnóstico de enfermagem trauma vascular periférico; 2) delinear a
especificidade desse processo no público infantil; 3) evidenciar a necessidade de o Enfermeiro controlar
as variáveis intervenientes passíveis de ser prevenidas ou tratadas com condutas de sua competência
legal e técnica.
Palavras-chave: Criança, Diagnósticos de enfermagem, Enfermagem, Lesões, Veias.

Abstract: Prospective cohort study aimed to realize the clinical validation of the nursing diagnoses
“Peripheral Vascular Trauma” and analyze his incidence in children between 6 months and 12 years old.
Participants investigated had multiple entries in the cohort defined by the first puncture demítrio.
Techniques were used triangulation of methods for data collection. The output of the cohort was defined
by high or by the removal of the catheter when not identified any manifestation of vascular trauma. The
data were analyzed in accordance to simple and percentual incidence, risk chance obtained from relative
risk, Pearson Test, Factorial Analyses and Logistic Regression. It was evaluated 338 peripheral
punctures, being 63.9% in boys, 45.9% in children of 6 months to 2 years old, 65.4% in skins brown or
black and 68.9% without risk factor for cardiovascular disease. The average length of hospital stay was
5.69 days and average length of stay of 2.7 days in the cohort. The vessels were punctured small caliber
(95%), non-palpable (86.4%), straight (27.5%) out of the joint (60.4%) and located on the back of the
hands (51.2%). The catheters used were flexible and Chuck, with 94.4% of 24G. Demítrio punctures
occurred in the left (54.7%) in the proximal third (24.6%) and the posterior (60.7%). Some related factors
(intervening variables: size of the catheter, hygiene and humidity) were associated with defining
caracteristics (outcome variables: occurrence of discoloration, integrity, local temperature, functional
capacity and sensitivity) in diagnosing vascular trauma peripheral.The characterization and descriptive
analysis of the process of puncturing the peripheral vessels in children followed in the present
investigation possible: 1) addressing the validation of the nursing diagnoses peripheral vascular trauma;
2) delineate the specificity of this process the child audience, 3) highlight the need for the nurse to control
intervening variables that can be prevented or treated with conduct of its technical and legal competence.
Key words: Nursing, Children, Nursing Diagnosis, Vessels, Injuries.
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COSTA, Sibely Rabaça Dias da. Autocuidado do cuidador familiar de adultos e idosos dependentes
após a alta hospitalar: uma contribuição para a enfermagem. 2012 . p. 166. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Castro, Edna Aparecida Barbosa de
Resumo: O objeto de investigação deste estudo foi o autocuidado do familiar que cuida de um adulto ou
idoso dependente de cuidados após a alta de tratamentos relacionados a patologias ou situações
crônicas. Objetivou-se compreender o autocuidado do cuidador familiar segundo o conceito de
autocuidado de Dorothea Orem, buscando identificar as facilidades e dificuldades do cuidador familiar
para realizar o autocuidado enquanto cuida do familiar dependente, bem como as estratégias utilizadas
por este para a realização do autocuidado e para o alívio da possível tensão do papel de cuidador.
Adotou-se como aporte metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados apoiada no Interacionismo
Simbólico. O estudo foi desenvolvido em duas etapas, envolvendo dois cenários distintos: as unidades de
internação clínica de um hospital público de ensino do interior de Minas Gerais, no qual foram
selecionados os sujeitos, ainda durante a internação, e o ambiente domiciliar, após a alta. Foram
incluídos 11 adultos com o discernimento preservado, residentes no município sede da pesquisa,
cuidadores de um membro da família que, após a alta, evidenciava graus de dependência para o
autocuidado entre 2 e 4 segundo a escala de avaliação proposta por Carpenito-Moyet. Foram utilizadas
as técnicas de visita de enfermagem e domiciliar com observação direta, registro de notas em diário de
campo e entrevista semiestruturada. Utilizou-se do Programa OpenLogos® para a edição textual dos
dados empíricos, permitindo-se a codificação, interpretação e a triangulação de dados. Chegou-se a
quatro categorias principais: “Constituindo-se cuidador familiar”; “Estímulos ao autocuidado do cuidador
quando o contexto de cuidado é a família”; “A vida, a saúde e os componentes do autocuidado do
cuidador familiar”, que se constituiu na categoria central do estudo; e “Aspectos relacionados ao cuidado
de saúde e de enfermagem". A categoria central do estudo abordou os fatores que dificultavam o
cuidador na realização do autocuidado, como a falta de tempo e a dificuldade de se encontrar pessoas
disponíveis para o revezamento dos cuidados. Esta categoria mostrou que,quando as dificuldades de
realização do autocuidado implicavam sua não realização, influenciavam diretamente no processo saúdedoença do cuidador.Evidenciou-se a tensão do papel de cuidador relacionada ao tempo insuficiente para
o repouso, lazer, cuidados com a saúde, isolamento social, finanças insuficientes, apreensão acerca do
futuro e a falta de apoio intra e extrafamiliar. As principais estratégias adotadas pelos cuidadores para a
realização do autocuidado foram a busca de: apoio na “fé em Deus”; revezamento nos cuidados por
outros membros da família ou amigos e recursos na comunidade, como a aquisição de equipamentos que
auxiliassem nos cuidados do familiar dependente e diminuíssem as despesas familiares, como uma
cadeira de banho, por exemplo. Concluiu-se que os recursos do Sistema de Saúde representam apoio ao
cuidador e que a implementação de políticas públicas de atenção domiciliar deve incluir a atenção ao
cuidador familiar. As orientações ao cuidador no momento da alta contribuem para o alívio da tensão do
cuidador e o acompanhamento de enfermagem após a alta por meio das práticas educativas, do
planejamento de cuidados individualizados, com vistas ao apoio e educação, contribui para que o
cuidador familiar desenvolva o autocuidado ao atuar sobre suas dificuldades com estimulo a suas
potencialidades.
Palavras-chave: Autocuidado, Família, Saúde.

Abstract: The object of this research study was self-care of the family who cares for a adult or elder
dependent care after discharge from treatment related chronic diseases or conditions. The objective was
to understand the family self-care according to the concept of self Dorothea Orem, seeking to identify the
advantages and difficulties of family caregivers to perform self-care while taking care of the dependent
relative, as well as the strategies used by this to achieve the care and to relieve the tension of the
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possible role of caregiver. Adopted as methodological approach Grounded
Theory supported the
Symbolic Interactionism. The study was conducted in two steps, involving two different scenarios: the
clinical inpatient units of a public teaching hospital in Minas Gerais, in which subjects were selected,
even during hospitalization and home environment after release. The study included 11 adults with
preserved insight, residents in the county seat of research, caregivers of a family member who, after
release, showed levels of dependency to self-care between 2 and 4 according
to the rating scale
proposed by Carpenito Moyet. Techniques were used to nursing
and home visit and with direct
observation, record notes in field diary and
semistructured interview. Was used the OpenLogos®
program for editing text of empirical data, allowing the encoding, and interpretation of data triangulation.
It reached four main categories: "Being the caregiver family", "Encouragement to selfcare when the care
context is the family", "Life, health and self-care components of family caregiver", that was in the main
category of the study, and "Aspects related to health and nursing care". The central category of the study
addressed the factors that hindered the completion of the caregiver self-care, such as lack of time and
trouble to find people available to relay of care. This category showed that when the difficulties of the
self-care implied not performing, directly influencing the health-disease process of the caregiver. Was
evident the tension of caregiver role related to insufficient time for rest, leisure, health care, social
isolation, inadequate finances, apprehension about the future and lack of support within and outside the
family. The main strategies adopted by caregivers to perform self-care were searching for: support the
"faith in God," in relay care by other family members or friends and community resources, such as the
acquisition of equipment that would aid in the care of
dependent family and diminish household
expenditures, as a bath-chair, for example. It was concluded that the resources of the Health System
represent support for the caregiver and the implementation of public policies for home care should
include attention to family caregivers. The guidelines to the caregiver upon release contribute to
caregiver tension relief and monitoring nursing after release by means of
educational practices of
individualized care planning, aiming to support and education, contributes to the family caregiver to
develop self-care by acting on his difficulties with stimulus to their potential.
Key words: Self-care, Family, Nursing.
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FIALHO, Flávia Andrade. A arte de cuidar em Enfermagem: tecnologias aplicadas. 2012 . P. 75.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Juiz de Fora. Minas
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Dias, Iêda Maria Ávila Vargas
Resumo: É inquestionável como a evolução da tecnologia modificou o prognóstico e a sobrevida dos
recém-nascidos de alto risco, mas atualmente se sabe que apenas atender aspectos clínicos não é
suficiente, por isso busca-se a implantação de tecnologias do cuidado em que outros aspectos sejam
também considerados. Nesse sentido, foram traçados os seguintes objetivos: identificar as tecnologias do
cuidado empregadas em unidades de terapia intensiva neonatal dos hospitais universitários federais da
região sudeste do Brasil; descrever a visão dos enfermeiros a cerca da humanização em unidade de
terapia intensiva neonatal; e discutir as tecnologias do cuidado aplicadas em unidades de terapia
intensiva neonatal sob a luz da Teoria do Cuidado Humano Transpessoal. Estudo de abordagem
qualitativa, no qual elegeu-se como sujeitos da pesquisa, enfermeiros atuantes em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal dos Hospitais Universitários Federais da região sudeste do Brasil. Na análise dos
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dados, foi empregada a técnica da Análise Temática. Como resultados foi possível construir as seguintes
categorias: Tecnologias do cuidado em enfermagem empregadas nas UTIN; O olhar dos enfermeiros
sobre a humanização neonatal; Propostas de aprimoramento do cuidado em UTIN. Finalizando o estudo
foi possível perceber que a assistência prestada ao neonato nas UTIN se mantém intrinsecamente
relacionada à tecnologia dura, sendo as tecnologias do cuidado ainda pouco vislumbradas. Percebe-se
que muito ainda pode ser feito para humanizar a assistência neonatal, pois diante das várias tecnologias
do cuidado disponíveis poucas ainda estão sendo empregadas, ou quando são é de forma fragmentada.
Tornando imperativa a investigação científica que aborde estas questões.
Palavras-chave: Enfermagem, Humanização da assistência, Tecnologia.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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enfermagem. 2012 . P. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Juiz de Fora. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Salimena, Anna Maria de Oliveira
Resumo: A morte é um desafio para todos os profissionais de enfermagem principalmente para aqueles
que atuam na área cirúrgica, pois tal situação não é a esperada. Esse estudo teve como objetivo
compreender a experiência de morte de paciente no vivido de profissionais de enfermagem de um setor
cirúrgico. Utilizou-se a abordagem qualitativa vi- sando à essência nos depoimentos, buscando uma
aproximação com a Fenomenologia, através de entrevista abe aberta com dez profissionais de
enfermagem, realizada nos meses de março a maio de 2011.O cenário foi o Hos- pital Universitário de
Juiz de Fora/MG. A análise compreensiva desvelou as seguintes Unidades de Significação: A tristeza, o
sentimento de perda e derrota e a impotência diante da morte é bem presente; um processo natural como
o fim do sofrimento aliado ao sentimento de dever cumprido; a crença e a religiosidade auxiliam na
vivência da morte. Considera-se que apesar de todo o avanço tecnológico, este momento está presente e
é a partir daí, que o profissional de enfermagem deve estar embasado científicamente e emocionalmente
para ser capaz de lidar com esse vivido tão repleto de sentimentos e sensações.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Equipe de enfermagem, Morte.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18181
ALMEIDA, Karla Beatriz Barros de. Vivência do adoecimento crônico por agravos concomitantes e o
cuidado na vida de jóvem e família. 2012 . p. 155. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Direitos, ética e cidadania nos serviços de saúde
Orientador: Araújo, Laura Filomena Santos de
Resumo: Abordamos a vivência do adoecimento crônico marcado pela concomitância de doença renal e
câncer, na perspectiva de jovem adoecido e sua família. O primeiro agravo instaurou-se na infância; o
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segundo na adolescência, momento onde seus afetamentos sinergizaram-se, dado sua cronicidade.
Objetivamos compreender a experiência de adoecimento crônico por agravos em concomitância desde a
adolescência de jovem e sua família. Estudo de abordagem qualitativa com realização de Estudo de
Caso, empregando História de Vida Focal e Entrevista em Profundidade. Leitura atenta e exaustiva do
corpus de análise evidenciou unidades de significado que permeavam diferentes relatos, agrupadas em
categorias prévias e exploradas em sua correspondência e significados, das quais originaram-se os eixos
de análise: a) O cuidado familiar na vivência do adoecimento crônico decorrente de agravos
concomitantes. b) Potencialidades da mediação de comunidade rural e intervenção jurídica no cuidado à
saúde. c) Afetamentos do adoecimento crônico à vida do jovem e sua família. d) Adoecer e adolescer:
afetamentos mútuos e perspectivas para a juventude. O eixo “a” permitiu-nos apreender que o cuidado
familiar, nessa experiência, modelou-se segundo o modo de cada membro lidar com determinada
situação, evidenciando suas potencialidades para o cuidado, em meio à rede familiar tecida no intuito de
melhor cuidar do jovem. O potencial de cuidado familiar decorreu da sinergia de potenciais individuais de
cada cuidador, não sendo mero resultado da soma das partes. O eixo “b” possibilitou-nos conhecer a
atuação da comunidade rural frente à experiência de adoecimento de seus integrantes, o jovem e sua
família. Tal atuação permitiu o atendimento de diversas necessidades e implementou ações que os
sustentaram na experiência de adoecimento, ampliando o paradigma de mediação. O judiciário, em ação
pontual, não visou o sujeito de necessidades, mas o zelo pelo cumprimento dos preceitos legais do direito
ao tratamento medicamentoso, pouco repercutindo na vida do jovem e família. O eixo “c” evidenciou que
agravos crônicos, tomados como condições, potencializaram afetamentos de outras condições atuantes
na experiência do adoecimento do jovem e sua família e impeliram a instauração de novas, tal como
outro adoecimento crônico na família. Mostrou-nos também que, no período de silenciamento dos
agravos crônicos, ocorreu menor influência das condições que os afetaram na crise, momento onde
condições impostas atuaram implicadamente quanto aos seus afetamentos. O eixo “d” aproximou-nos do
desenvolvimento de novas normalidades mediante a sinergia do adolescer com o adoecimento, seus
afetamentos e necessidade de novos arranjos no andar à vida pelo jovem e sua família. As normas de
vida estabeleceram-se a partir do que o jovem vivenciou como normal, não existindo uma norma passível
de ser estendida para a vivência de outras pessoas. Finalmente, consideramos que a experiência de
adoecimento comporta e extrapola o âmbito da pessoa adoecida, marcando e sendo marcada por suas
relações sociais, afetando pessoas à sua volta, especialmente sua família. Conhecer nuances e
potencialidades do cuidado familiar amplia as possibilidades de atuação do campo saúde, pois permite o
compartilhamento de saberes entre profissionais, familiares e comunidades, produzindo respostas a partir
de suas necessidades.
Palavras-chave: Cuidado Familiar, Enfermagem, Família.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18156
LAGE, Annelisa Santos. Implicações de profissionais de saúde no processo de vacinação em duas
unidades básicas de Belo Horizonte. 2012 . p. 58. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde
Pública) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Avaliação em Saúde e Serviços de Saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: Objetivos: Avaliar o processo de vacinação em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município de Belo Horizonte, Minas Gerais, discutindo a implicação dos profissionais de saúde nesse
processo, tendo como fio condutor a cobertura da vacina contra a hepatite B. Conforme estruturação do
trabalho em artigo científico os objetivos específicos foram: compreender a implicação dos profissionais
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nas seguintes atividades do processo de vacinação em duas UBS do município de Belo Horizonte:
avaliação do cartão de vacina, orientação dos pais ou responsáveis, busca ativa, monitoração da
cobertura vacinal; identificar representações dos profissionais sobre: atividades de vacinação realizadas
na UBS, calendário de vacinação infantil, vacina contra a hepatite B e modos de agir de pais e
responsáveis; conhecer os modos de implicação dos profissionais no processo de vacinação e cobertura
vacinal na área de abrangência da UBS. (Artigo 1). Metodologia: Este é um estudo qualitativo, que utiliza
as noções da Teoria das Representações Sociais (TRS) e o método de Análise Estrutural de Narração
para realizar a interpretação das entrevistas. A primeira fase do trabalho de campo foi determinar o
distrito sanitário e selecionar as UBS nos quais seria realizada a coleta de dados. Foram escolhidas duas
UBS situadas no município de Belo Horizonte. Para isso, foram utilizados os mesmos critérios para
definição da instância regional e local: cobertura vacinal abaixo do preconizado pelo PNI para o controle
da hepatite B (95%) e análise de série histórica sobre a cobertura vacinal dos respectivos serviços. O
distrito sanitário (intitulado A) e as duas UBS (intituladas 1 e 2) apresentaram a menor cobertura vacinal
contra hepatite B, em 2010 e por isso foram selecionados para o presente estudo. Com exceção
daqueles que estavam de licença médica, férias ou se recusaram a participar, foram entrevistados todos
os gerentes, médicos e enfermeiros das duas UBS, além do responsável pela sala de vacinação em cada
uma (indicados pelos gerentes das unidades). A coleta de dados foi guiada por roteiro com questões
indiretas sobre a vacina contra hepatite B, a cobertura vacinal e o uso do cartão de vacina, solicitando
aos profissionais que falassem sobre a atividade de vacinação no seu serviço e o que pensavam sobre
essas atividades. As entrevistas foram registradas em gravador de áudio, transcritas literalmente e
interpretadas a partir da Análise Estrutural da Narrativa, em três passos: Leitura Vertical, Leitura
Horizontal e Leitura Transversal. Resultados: Foram entrevistados 26 profissionais de saúde, entre os
quais vinte (77%) são enfermeiros e médicos generalistas integrantes de ESF: doze (46%) e oito (32%),
respectivamente. Os demais profissionais são enfermeiros de apoio (2), técnicos de enfermagem (2) e
pediatras (4), que representam, respectivamente, 8% para cada categoria de enfermagem e 16% para os
pediatras. Na análise das entrevistas, verificou-se que os profissionais de saúde têm representações que
podem ser agrupadas em quatro categorias referentes ao processo de vacinação e aos demais aspectos
nele envolvidos: 1) monitoração individual da vacinação: cartão de vacina, 2) monitoração coletiva da
vacinação: cobertura vacinal, 3) reflexão sobre a baixa cobertura da vacina contra a hepatite B e 4) a
importância da vacina contra a hepatite B e calendário vacinal.Na primeira categoria, a monitoração
aparece nas narrativas como uma atividade realizada nos respectivos serviços, no entanto, a análise das
falas explicita disjunções, com afirmativas que negam essa prática. Além disso, o uso do cartão de vacina
como instrumento de informação para o trabalho não é majoritário; assim, a busca ativa adquiriu uma
representação de estratégia pouco importante na vigilância à saúde. Na segunda categoria, observa-se
que o monitoramento da cobertura vacinal, assim como o fluxo das informações acerca de tal valor,
ocorre de maneira deficitária nas UBS. Isso propicia o desconhecimento dos profissionais sobre a baixa
cobertura vacinal alcançada pela UBS em que trabalham. A terceira categoria, que trata das possíveis
causas da baixa cobertura vacinal contra hepatite B, os profissionais apresentaram opiniões diversas,
citando, entre outros, falta de informação e orientação ou descaso das mães; problemas sociais;
esquema prolongado. As representações dos entrevistados sobre a importância da vacina contra a
hepatite B, a quarta categoria estudada, estão fundadas em informações científicas e relacionadas à
evitabilidade de adoecimento futuro, sem, no entanto, referirem-se à transmissibilidade do vírus e
consequente importância para a saúde coletiva. Conclusão: A avaliação do processo de vacinação das
UBS apontou falhas nas atividades de monitoração do cartão de vacina, orientação dos
pais/responsáveis, busca ativa e monitoração da cobertura vacinal. Há diferenças no processo de
trabalho em relação à prática de monitoração do cartão de vacinação; a observação fragmentada
favorece a perda de oportunidade de vacinação e o acúmulo de susceptíveis na comunidade. A atividade
de busca como uma estratégia pouco valorizada pelos profissionais gera lacunas no que deveria ser um
sistema de captação dos faltosos à vacinação, além de desestimular os profissionais responsáveis pelo
preenchimento do cartão espelho, uma vez que esses são pouco utilizados. A ausência de monitoração
da CV nas UBS favorece o desconhecimento dos profissionais sobre a situação vacinal das crianças e
dificulta o planejamento das ações em saúde. Estimular e sensibilizar os profissionais de saúde quanto às
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informações geradas na sala de vacina e pelos ACS, bem como às possibilidades de sua utilização, são
ações necessárias para a mudança das representações que contribuem para as falhas no processo.
Além disso, estratégias de monitoração de todas as crianças da área de abrangência podem ser
fortalecidas, além daquelas existentes junto às clínicas privadas. De maneira geral, os resultados
mostraram que os profissionais de saúde das UBS estudadas, no que tange à vacinação, executam suas
atividades com representações centrais focadas na saúde do indivíduo em detrimento da saúde coletiva.
Porém e apesar das falhas apontadas no processo de vacinação de tais unidades, pode-se considerar
que a implicação dos profissionais de saúde é, obviamente, existente, mas carece de reformulações,
tanto de si mesmos como da organização e gestão do processo de trabalho, com maior investimento no
que se refere ao acompanhamento e à atualização dos cartões de vacinação das crianças.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Pesquisa, Vacinação.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18157
CAÇADOR, Beatriz Santana. Configuração identitária do enfermeiro no contexto da estratégia de
saúde da família. 2012 . p. 180. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Planejamento, Organização e Gestão dos Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Brito, Maria Jose Menezes
Resumo: O presente estudo teve como objetivo compreender a identidade social do Enfermeiro no
contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Distrito Sanitário Centro Sul, no município de Belo
Horizonte, tendo como pressuposto que a reorganização ideológica e estrutural do processo de trabalho
por meio da ESF influenciou a configuração identitária desses Enfermeiros. O estudo foi realizado com
sete equipes de saúde da família no município de Belo Horizonte, MG. Os sujeitos da pesquisa
constituíram-se de dois grupos: os nucleares - sete enfermeiros; e os secundários: sete agentes
comunitários de saúde, seis técnicos de enfermagem e quatro médicos, todos atuantes na saúde da
família há pelo menos cinco anos, totalizando vinte e quatro sujeitos. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG (Parecer: 0128.203.000-10) e da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (PBH) (Parecer 006.2012A). Trata-se de uma pesquisa qualitativa e para coleta de dados foi
utilizada a entrevista com roteiro semi estruturado após o consentimento dos sujeitos e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de
Análise de Conteúdo à luz de Bardin (1977). Os resultados foram agrupados em três dimensões, a saber:
Dimensão Micropolítica que compõe a análise do mundo vivido dos enfermeiros, a Identidade Social Real
e Virtual e também o Relacionamento Interpessoal e Construção Identitária; Dimensão Organizacional
que aborda os avanços e desafios da ESF; e a Dimensão Sistêmica na qual se analisa a Rede de
Assistência à Saúde (RAS) em Belo Horizonte, suas potencialidades e fragilidades e a influencia deste
arranjo organizacional nas práticas cotidianas dos enfermeiros da ESF.
Palavras-chave: Crise de identidade, Enfermagem, Saúde da família.

Abstract: The present study aimed to understand the nurses social identity in the context of the Family
Health Strategy (ESF) in a Health District in Belo Horizonte, with the assumption that the ideological and
structural reorganization of the work process through the ESF had influenced the identity configuration of
these nurses. The study was conducted with seven family health care teams in the city of Belo Horizonte,
MG. The study subjects consisted of two groups: the core - seven nurses, and the side: seven community
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health agents, six practical nurses and four doctors, all working in family health team for at least five
years, totaling twenty- four subjects. The study was approved by the UFMGs Ethics and Research
Committee ( 0128.203.000-10) and the in the local Ethics and Research Committee of Belo Horizonte
(PBH) (006.2012A). This is a qualitative research and for the data collection was used the semi-structured
interview after the consent of the subjects and signing the inform consent (TCLE). For data analysis, we
used the technique of content analysis in the light of Bardin (1977). The results were grouped into three
dimensions, namely: Micropolitical Dimension that makes the analysis of the lived world of nurses, the
Real and Virtual Social Identity and also Interpersonal Relationship and the Identity
construction;Organizational Dimension which covers the progress and challenges of the ESF, and the
Systemic Dimension in which he analyzes the Health Care Network (RAS) in Belo Horizonte, their
strengths and weaknesses and the influence of this organizational arrangement in the daily practices of
the ESF nurses. In the Micropolitical Dimension the data revealed that the world experienced by nurses of
the ESF is marked by ambiguous situations in their daily work, transiting between greater autonomy of
action and decision-making to impotence and lack of governance to transform realities and needs that
they have identified. Nurses experience also feelings of pleasure considering the emancipatory
possibilities of action that the ESF gives them, but they also feel anguish and suffering because of the little
professional appreciation and recognition given to them by management. The nurses indicate that wages
are not proportional to the load of responsibilities and demands that are impose to them. Their everyday
life is characterized by the overload of different kinds of assignments, specific to the nurse or not,
contributing to the ESF set of prescribed activities and the strategy not being priority in their work.
Regarding to the Organizational Dimension, it was found that the structure of the health centers
determines precarious working conditions that limit nurses' performance. The management determines
inconsistent work processes with the logic of the ESF as is the case of the implementation of the
Manchester's Protocol in the primary health care system (APS).
Key words: Nursing, Family Health, Public Health Nursing, Identity Crisis.
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Nº de Classificação: 18158
PENA, Érica Dumont. A "caixa preta" do cuidado: relações de gênero e histórias de vida de
trabalhadoras técnicas de enfermagem. 2012 . p. 256. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Educação) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas
Orientador: Silva, Isabel de Oliveira e
Resumo: O objeto deste trabalho são as relações de cuidado com o outro, analisadas nas histórias de
vida de duas mulheres, atuais técnicas de enfermagem. O conceito de cuidado, tomado dos estudos
feministas, entendido como uma relação social cujo objeto é o outro, constitui o eixo central das análises.
Entendendo que as relações de cuidado são constituídas de ações e emoções, vivenciadas pelas
agentes nos diversos contextos dos quais estas fazem parte, procuramos desvendá-las nessas histórias
de vida, com foco na esfera familiar e na esfera do trabalho no Centro de Saúde. Para a construção das
histórias de vida, utilizou-se entrevistas narrativas. Outro procedimento metodológico adotado foi a
observação participante nas situações de entrevistas e no cotidiano do Centro de Saúde por um período
de três meses. No primeiro capítulo, buscou-se situar a discussão contemporânea do cuidado
desenvolvida no campo de estudos feministas. Nele também apresentamos a construção do objeto e as
opções metodológicas para a compreensão do mesmo. No segundo capítulo, focalizou-se na história de
Lúcia e Rosa no âmbito das respectivas famílias com objetivo de apreender e analisar nas suas histórias:
as práticas, os significados e as emoções que constituem as relações de cuidado. O terceiro capítulo
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refere-se às análises das lembranças e das práticas de cuidado no âmbito do trabalho que essas
desempenham no Centro de Saúde. Destacouse nesses capítulos, a consubstancialidade das relações
de cuidado, gênero e classe social em diálogo com a perspectiva feminista do cuidado e tomamos o
conceito de gênero como categoria de análise central. Os resultados desta pesquisa revelaram que as
relações de cuidado extrapolam os objetivos da sobrevivência e instrumentais, embora estejam bastante
delimitadas por esses objetivos, desvelando um contexto de práticas e símbolos, que se destacam não só
pela responsabilidade, altruísmo, mas também pela violência e raiva, atitudes de distanciamento, pouco
evidenciadas nos estudos sobre essa temática.
Palavras-chave: Cuidado no trabalho, Cuidado.

Abstract: The object of this work are the caring relationships with others, analyzed the life stories of two
women, current nursing techniques. The concept of care taken of feminist studies, understood as a social
relation whose object is the other, constitutes the central axis of analysis. Understanding the relationships
of care consist of actions and emotions experienced by agents in different contexts of which they are part,
seek to unveil them these life stories, focusing on family sphere and in the sphere of work in the Centre for
Health construction of life stories, we used narrative interviews. Another methodological procedure used
was participant observation and interviews in situations in everyday health center for a period of three
months. In the first chapter, we sought to situate the contemporary discussion of care developed in the
field of feminist studies. In it we also present the construction of the object and the methodological options
for its understanding. The second chapter focused on the story of Lucia Rosa and within their families in
order to grasp and analyze the stories: the practices, meanings and emotions that constitute the
relationships of care. The third chapter concerns the analysis of memories and care practices in the work
that they perform at the Center for Health Destacouse these chapters, consubstantiality care relationships,
gender and social class in dialogue with the feminist perspective of care and we take the concept of
gender as a central category of analysis. The results of this survey showed that care relationships go
beyond the instrumental goals of survival and, although they are quite delimited by these goals, unveiling
a context of practices and symbols that stand out not only the responsibility, altruism, but by violence and
anger attitudes of detachment, evidenced in some studies on this topic.
Key words: Care, Care at Work.

Nº de Classificação: 18159
NASCIMENTO, Juliana Goulart Soares do. Identidades profissionais e identificação organizacional:
estudo com profissionais de saúde de um hospital público de Belo Horizonte. 2012 . p. 138. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Administração) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional
Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional
Orientador: Marques, Antonio Luiz
Resumo: A organização exerce relativa importância na construção social da identidade dos indivíduos
que nela trabalham. Esta pesquisa investigou o processo de identificação organizacional e as identidades
profissionais de médicos, enfenneiros e técnicos em enfermagem que prestam serviços em um hospital
de atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) localizado em Belo Horizonte. 0 estudo
realizado foi de caráter descritivo e adotou-se uma abordagem qualitativa, na qual foi utilizado o método
de estudo de caso, apoiado em trinta entrevistas Semiestruturadas, as quais foram submetidas a uma
análise de conteúdo, que 1 forneceu os resultados aqui discutidos. Constatouse que os médicos
entrevistados constroem 1 sua identidade profissional com base em elementos como status, idealismo,
responsabilidade, dedicação, competência, longas jornadas de trabalho, ajuda aos pacientes e vínculo
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com o ensino e a pesquisa; os enfermeiros, a partir de vontade de cuidar das pessoas, ética,
humanidade, responsabilidade, assistência em si e processos gerenciais; e os técnicos, considerando o
cuidar, o servir, a dedicação e a responsabilidade, Essas construções de identidades profissionais
interferem nos níveis de identificação que apresentam com a organização. Assim, enquanto médicos e
enfermeiros exibem baixos níveis de identificação com a organização e altos níveis de identificação com
suas carreiras, os técnicos apresentam nível de identificação organizacional mais elevado, apresentando,
inclusive, fatores de Superidentificaço. Dessa forma, a partir da compreensão do compromisso com o
SUS, depreende-se que interdisciplinaridade do trabalho, responsabilidade social, ensino e pesquisa, e
assistência são fatores que favorecem a identificação organizacional e que desvalorização do trabalho e
falta de transparência na gestão são fatores de desidentificação. Tal conclusão fornece ricos elementos
que confirmam que a gestão de recursos humanos do hospital pode avaliar as percepções dos
fiancionários e programar as mudanças que entenderem necessárias para uma maior e melhor
identificação destes profissionais com ela.
Palavras-chave: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem, Identidade Profissional, Identificação
organizacional, Médicos.

Abstract: The Organization exerts a relevant significance to the social construction of the identity of
individuals who work in it, for this reason. This research investigated the process of l organizational
identification and the professional identities of doctors, nurses and medical i technicians services in a full
service hospital by Sistema Unico de Saude (SUS) - the Brazilian single health system - located in Belo
Horizonte. The study was descriptive character and a qualitative approach was adopted, in which it was
used the case study method, that by means of thirty emi-structured interviews later submitted to a content
analysis i provided the results here discussed. It was observed that interviewed doctors build their
professional identities through elements such as status, idealism, responsibility, dedication,i competence,
long working hours, help to patients and link with education and research; nurses build their professional
identities from the desire to take care of people, ethics, humanity, responsibility, care and management
processes; the technicians have as fundamental identity traits the care, serve, dedication and
responsibility. These constructions of their professional identities interfere with levels of identification with
the organization. Thus, while doctors and , nurses display low levels of identification with the organization
and high levels of i identification with their careers, the technicians present higher level of organizational
identification, including superidentification factors. ln this way, through the understanding that the
commitment to SUS, the interdisciplinarity of work, social responsibility, educationand research, as well as
the assistance are factors that promote the organizationalidentification; and that the devaluation of labour
and the lack of transparency in management are factors of disidentification, offers rich elements to the
hospital human resource management so they can assess employee perceptions and schedule changes
that they understand as needed to a bigger and better identification of these professionals with the same.
Key words: Professional identity, Organizational identification, Doctors, Nurses and nursing technicians.
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Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: A hanseníase é importante para a saúde pública devido ao seu poder incapacitante, atingindo,
principalmente, a faixa etária economicamente ativa. Quando o diagnóstico é tardio, podem apresentar
lesões neurais e incapacidades físicas. A microrregião de Diamantina apresentou, em 2008 e em 2009,
50,0% e 31,0% de seus casos novos com grau 2 de incapacidade física, respectivamente. O objetivo
deste trabalho foi analisar os fatores relacionados à ocorrência de incapacidades físicas entre os casos
notificados de hanseníase nos municípios da microrregião de Diamantina. Optou-se por uma pesquisa
epidemiológica do tipo coorte retrospectiva, descritiva e analítica. Foram entrevistados os pacientes que
realizaram tratamento de hanseníase entre os anos de 2005 e 2010. A amostra foi constituída por 71
participantes. Foi elaborado um instrumento de coleta de dados, contendo informações das fichas do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e das entrevistas. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em
Pesquisa/Universidade Federal de Minas Gerais, parecer ETIC
0512.0.203.000-10, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Realizouse uma
caracterização da microrregião, elegendo-se os fatores socioeconômicos, demográficos,
clinico-epidemiológicos e de acesso aos serviços de saúde, durante o diagnóstico e tratamento da
hanseníase. Verificaram-se problemas de preenchimento do SINAN em
variáveis como episódios
reacionais e grau de incapacidade na cura. Encontraram-se em municípios silenciosos, próximos a
hiperendêmicos, 73,2% de casos multibacilares, 78,9%
de diagnósticos com algum grau de
incapacidade física, leve predominância do sexo feminino e baixa renda familiar. Praticamente inexistia
a busca ativa para detecção da hanseníase. A população buscou tardiamente as unidades de saúde,
após aparecimento das primeiras manifestações da doença. A Estratégia de Saúde da Família se
destacou como os principais locais de diagnóstico e tratamento; o tempo necessário para realização do
diagnóstico foi em torno de um mês e os pacientes foram assistidos por mais de dois profissionais de
saúde. Poucas informações sobre auto-cuidado, inexistência de atividades educativas em grupo. Na
análise bivariada houve relação estatística entre escolaridade (p=0,032), número de nervos acometidos
(p=0,006) e dificuldade de deslocamento até os
serviços de saúde (p=0,031), com a variável
dependente, grau de incapacidade física no diagnóstico. Percebeu-se pequena evolução no sentido de
melhora das incapacidades físicas quando comparados os momentos de diagnóstico e cura, com uma
tendência a estagnação. Conclui-se que existe uma forte influência do nível de instrução da população
para o reconhecimento dos principais sintomas da hanseníase. Apesar da melhoria de acesso aos
serviços de saúde, com advento da implantação da Estratégia de Saúde da Família, há ainda uma
necessidade de maior organização das ações de atenção à
hanseníase. É imperativo um maior
investimento em espaços de educação em saúde, voltados para a realidade das localidades, para que a
população e os profissionais reconheçam precocemente os sinais da hanseníase, evitando diagnósticos
tardios e com incapacidades físicas.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, Epidemiologia, Fatores Socioeconômicos, Hanseníase.
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RODRIGUES, Ana Maria dos Santos. Efetividade da intervenção nutricional em curto e longo prazo
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Resumo: Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia que afeta de
6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Cerca de 38 a 88% das
pacientes apresentam
obesidade, particularmente a visceral, que pode agravar o grau de resistência insulínica (RI) e interferir
nas alterações metabólicas intrínsecas à síndrome. A redução de 5 a 10% do peso inicial pode melhorar
as funções reprodutivas e metabólicas, denotando a importância de modificações nos modos de vida.
Adicionalmente, o uso da metformina para a melhora da RI na síndrome com efeito sobre o peso tem
sido investigado, porém os dados são inconclusivos. Objetivo: Avaliar a efetividade da intervenção
nutricional em curto e longo prazo sobre o estado nutricional e consumo alimentar de portadoras de
SOP em uso ou não de metformina. Métodos: Estudo de intervenção nutricional não controlado, com
duração de seis meses, realizado com mulheres portadoras de SOP. As pacientes receberam plano
alimentar hipocalórico (déficit 500 a 700 kcal/dia) e orientações nutricionais individualizadas. Coletaramse dados antropométricos, alimentares - ingestão de energia, nutrientes e índice de qualidade da dieta
revisado (IQD-R), informações referentes à realização de atividade física e utilização da metformina.
Resultados: Iniciaram o estudo 70 mulheres, com média de idade de 30,8 ± 5,6 anos, sendo 42,9%
portadoras de alguma doença ou agravo não transmissível. Destas, 95,5% apresentavam excesso de
peso, 91,3% e 89,9% risco de complicações metabólicas e de doença cardiovascular avaliados por meio
da circunferência da cintura (CC) e relação cintura/ quadril (RCE), respectivamente. O consumo
excessivo de calorias foi observado em 35,3% da amostra. Quinze mulheres finalizaram a intervenção
nutricional (180 dias), sendo essas significantes mais velhas do que as que abandonaram o estudo
(33,9 ± 5,40 vs. 30,0 ± 5,45 anos; p=0,017). As demais características foram similares (p>0,05). O uso
de metformina
na dose de 1500mg/dia foi relatado por 40% da amostra. Houve redução dos
parâmetros antropométricos em curto (30 dias) e longo prazo (180 dias) após a intervenção nutricional,
sendo observadas diminuição de 6,44 ± 4,59% do peso, 4,09 ± 4,15% da CC e 3,57 ± 4,34% da RCE ao
término do estudo. Quanto ao consumo alimentar, verificou-se melhora do escore total do IQD-R com a
intervenção (71,82 ± 9,61 vs. 55,15 ± 8,88) em longo prazo. Não houve alteração do nível de atividade
física (NAF). A redução do peso foi significativamente maior no grupo em tratamento com metformina (10,25 ± 2,39% vs. -3,90 ± 3,89% no grupo tratado sem o fármaco; p=0,004), apesar da similaridade no
consumo alimentar, tanto por meio da ingestão de energia e nutrientes quanto pelo IQD-R, e atividade
física entre os grupos. Não foram identificadas diferenças nos demais parâmetros antropométricos
avaliados.
Conclusão: A intervenção nutricional, pautada em restrição calórica e orientações
nutricionais individualizadas, foi efetiva em promover incremento da qualidade da dieta e melhoria dos
parâmetros antropométricos, em curto e longo prazo, sendo a redução do peso potencializada com o uso
de metformina
Palavras-chave: Metformina, Peso, Restrição calórica, Síndrome dos Ovários Policísticos.
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Resumo: A sobrevivência dos hospitais, de natureza pública ou privada, tem sido um grande desafio.
Percebe-se que os gerentes da saúde têm envidado esforços na busca de melhorias de qualidade e nos
processo gerenciais, sendo a acreditação hospitalar- AH um processo para a prestação de assistência
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torne-se mais adequada com aprimoramentos contínuos. A acreditação consiste em uma importante
ferramenta para organizar o processo de trabalho com eficiência e eficácia, levando os hospitais a
passarem por diversas mudanças, dentre as
quais o desenvolvimento de melhorias contínuas da
qualidade do atendimento
aos pacientes e avanços no desempenho organizacional, oferecendo
confiança à
comunidade no serviço. Este estudo objetivou compreender o trabalho do
gerente
intermediário em um hospital de grande porte Acreditado com Excelência pela metodologia da ONA.
Trata-se de estudo de caso qualitativo realizado em um hospital privado de grande porte em Belo
Horizonte. Os dados foram coletados por meio de entrevista, com roteiro semi-estruturado, com 12
gerentes de diferentes categorias profissionais. A amostra foi definida pelo critério de saturação dos
dados. Os aspectos éticos foram respeitados com aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa da
UFMG, do Hospital e assinatura
do TCLE. A partir da análise de dados utilizou-se a análise de
conteúdo. Com a análise de dados elaborou-se o perfil gerencial e foram construídas quatro categorias
temáticas, as quais sejam: participação do gerente enfermeiro no processo da acreditação hospitalar; as
duas faces da acreditação hospitalar; os instrumentos da qualidade na AH e os “novos” desafios da
função gerencial; e
gestão de pessoas: estratégias dos gerentes no alcance da acreditação com
excelência. Os resultados evidenciaram que com a inserção da organização no processo de acreditação
hospitalar ocorreram mudanças na organização e conseqüentemente nas atividades diárias do gerente.
Os gerentes se sentiram desafiados e perceberam que a gestão se tornou mais complexa, o que lnes
exigiu mais conhecimento e habilidades. Na perspectiva dos gerentes, a acreditação possui aspectos
positivos que se destacam, e aspectos negativos que repercutem no trabalho gerencial. Houve uma
mudança de ações, formatando uma função gerencial antes e após a implantação da acreditação
hospitalar com Excelência. Para o alcance da acreditação com Excelência foi
fundamental a
capacitação e desenvolvimento das pessoas, as estratégias
utilizadas pelos gerentes para o
envolvimento de toda a equipe no processo e ainda, apoio da alta direção em todas as fases da
acreditação e em todos os setores do hospital. Para os gerentes a acreditação hospitalar se mostrou
extremamente relevante. No entanto, existem muitos desafios. Acredita-se que o maior desafio é mudar
o modelo assistencial vigente, voltado para as reais necessidades do paciente e ainda, de maneira
geral, é inserir o hospital acreditado no sistema de saúde, não permitindo seu funcionamento como uma
ilha em meio a outras instituições. O comprometimento com a acreditação deve atingir um maior número
de instituições e com isso aumentar a probabilidade
de oferecer qualidade assistencial a toda
população. Acredita-se que após esse
processo será possível contribuir ainda mais com uma
assistência de melhor qualidade.
Palavras-chave: Acreditação, Gerência, Hospital, Qualidade da Assistência na saúde.
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Resumo: A inserção das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na rede de atenção à saúde tem se
configurado um desafio para o SUS, pois muitas vezes este lócus de atenção à saúde não assegura a
resolubilidade, devido à ineficiência de orientações e estratégias para garantir ao individuo atendido a
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continuidade da assistência em outro nível de atenção à saúde ou nos demais equipamentos sociais da
rede. Assim, a integração deste serviço aos demais serviços da rede é fundamental para a continuidade
e integralidade do cuidado. Considerando os gerentes de serviços um dos agentes do processo de
mudança nestas organizações, este estudo objetivou analisar as práticas desenvolvidas por gerentes de
Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no contexto da estruturação da Rede de Atenção à Saúde.
Trata-se de estudo de caso qualitativo realizado com vinte e quatro gerentes de oito UPAs, no município
de Belo Horizonte, Brasil. A coleta de dados foi realizada por meio
de entrevista com roteiro
semiestruturado, associada à técnica do gibi. Os dados foram coletados no período de fevereiro a maio
de 2011. Os resultados indicam a visão dos gerentes das UPAs sobre o contexto de estruturação da
rede no município, bem como os aspectos dificultadores para o desenvolvimento desse processo, sendo
ressaltados: a grande e diversificada demanda atendida nas UPAs; a busca indiscriminada dos usuários
pela UPA; o papel da UPA na atenção primária e terciária à saúde; a descrença frente à inserção deste
equipamento e sua real missão na rede, e a relação incipiente entre os serviços de saúde e demais
equipamentos sociais. Neste contexto, destacam-se as singularidades da função gerencial em UPAs,
sendo identificados avanços nas práticas
gerenciais relacionados à gerência integrada em rede,
visualizada por meio das relações estabelecidas entre os gerentes de UPAs e os diversos serviços que
compõem a rede do
município. Para o exercício da gerência, foram identificados como principais
desafios: a burocracia do sistema, a dinamicidade e imprevisibilidade do trabalho, as dificuldades para
o desenvolvimento do trabalho em equipe e para a informatização da rede e ainda a incipiência de
capacitação e incentivos para a função gerencial, aliados às ações gerenciais ainda focadas na gerência
tradicional e distantes da gestão do cuidado. Assim, verifica-se a necessidade de desenvolvimento de
práticas gerenciais com enfoque na equipe de saúde e no processo de cuidar.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde, Gestão em saúde, Serviços médicos de emergência.
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Resumo: Os diagnósticos de enfermagem, enquanto categoria nominal, expressam o
raciocínio
diagnóstico realizado pelo enfermeiro a partir do exame clínico e permitem
a comunicação dos
fenômenos pertinentes à assistência. Entretanto, observa-se que
determinados diagnósticos de
enfermagem da taxonomia da NANDA-I não representam completamente os fenômenos observados na
prática assistencial do enfermeiro. Nesse contexto, verifica-se que a definição do diagnóstico integridade
tissular prejudicada não contempla danos às estruturas teciduais localizadas abaixo
do tecido
subcutâneo limitando sua utilização para diagnosticar lesões físicas com
comprometimento de
músculos, tendões, ossos, ligamentos, articulações e/ou
cápsulas. Além disso, as listas de
características definidoras e de fatores
relacionados do diagnóstico em questão não apresentam,
respectivamente, outras lesões teciduais e outros fatores associados à ocorrência de lesões que são
evidenciados na prática. No intuito de contribuir para aumentar a abrangência do diagnóstico em estudo,
bem como para o aprimoramento da taxonomia da NANDA-I, realizou-se este estudo com o objetivo de
revisar o diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada apresentado pela taxonomia da
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NANDA – I (2009- 2011). Trata-se de uma análise de conceito utilizando o modelo de Walker e Avant.
Para determinar o uso do conceito integridade tissular prejudicada, bem como os atributos definidores e
os antecedentes desse diagnóstico realizou-se uma revisão integrativa da literatura orientada pelas
seguintes questões: quais características definidoras do diagnóstico de enfermagem integridade tissular
prejudicada são
descritas na literatura? quais fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem
integridade tissular prejudicada são descritos na literatura? Os estudos foram selecionados nas bases
de dados PUBMED, LILACS, BDEnf, CINAHL, Banco de Teses da CAPES, TESESENF, Banco de
Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS) e por meio de busca no Google Acadêmico, considerando os
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e espanhol e dissertações ou
teses publicados em português que descrevem características definidoras e/ou fatores relacionados do
diagnóstico integridade tissular prejudicada, publicados a
partir de 2006. Os resultados da revisão
integrativa permitiram revisar a definição, as características definidoras e os fatores relacionados do
diagnóstico em estudo e
elaborar uma proposta de reformulação desses componentes estruturais.
Realizou- se, também, uma proposta de adequação semântica da tradução do termo tissular
do
enunciado diagnóstico e a elaboração da proposta do diagnóstico risco para
integridade tecidual
prejudicada. Ressalta-se que são necessários estudos de validação de conteúdo e validação clínica das
propostas dos diagnósticos de enfermagem integridade tecidual prejudicada e risco para integridade
tecidual prejudicada apresentadas nesta pesquisa, no intuito de aumentar o nível de evidência desses
diagnósticos.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem, Formação de conceito.

Abstract: Nursing diagnosis, as a nominal category, express a diagnostic reasoning of a
clinical
examination performed by a nurse and allows a communication of pertinent phenomena to assistance.
Nevertheless, it can be noticed that some NANDA-I Taxonomy nursing diagnosis do not represent
completely the observed phenomena in the nurse’s care practice. In this context, it was observed that
impaired tissue
integrity do not consider damage to the tissue structure located under the
subcutaneous tissue limiting its use to diagnose physical lesions compromising muscles, tendon ,
bones, ligaments, joints and/or capsule. Besides that, the list of defining characteristics and factors
related to the diagnosis mentioned do not show, respectively, other tissue lesions and other factors
associated to the occurrence of lesions which are enhanced in practice. In order to contribute to increase
this study diagnosis scope, as well as to enhance NANDA-I taxonomy, the aim of this study was to
review the structural components of nursing diagnosis of impaired tissue integrity shown by NANDA – I
taxonomy (2009-2011). This paper is about a concept analysis using Walker and Avant´s model. In order
to determine the concept of impaired tissue integrity, as well as the defining attributes and this diagnostic
preceding it was performed an integrative literature review guided by the following questions: which
defining characteristics of nursing diagnosis impaired tissue integrity are described in the literature?
Which factors related to nursing diagnosis impaired tissue integrity are described in the literature? The
studies were selected from the following databases PUBMED, LILACS, BDEnf, CINAHL, CAPES Digital
Bank of Theses Summaries, TESESENF, USP bibliographic database (DEDALUS) and through Google
Advanced Scholar search, considering the following criteria of inclusion: articles published in Portuguese,
English and Spanish and dissertations or theses which described defining characteristics and/or related
to impaired tissue integrity diagnosis, published from 2006. The results of the integrative review allowed
revising the definition, the defining characteristics and the factors related to this diagnostic and drafting a
proposal for the recasting of these structural components. It
was also performed a proposal for a
semantics translation suitability for the diagnosis term tissue. It should be emphasized the need of
studies of content validation studies
and clinic validation proposal of the review of impaired tissue
integrity diagnosis presented in this research aiming to increase the evidence level of this diagnosis.
Key words: Nursing, Nursing diagnosis, Concept formation.
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Resumo: A Úlcera por Pressão (UP) é reconhecida como um problema de saúde que envolve toda a
equipe de profissionais, mas principalmente a enfermagem no contexto da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), que visa o atendimento integral ao paciente grave, incluindo-se o diagnóstico, intervenções e
avaliação dos cuidados específicos de enfermagem. O excesso da carga de trabalho pode ser um dos
fatores desencadeantes da UP, principalmente quando o dimensionamento da equipe de enfermagem
não é feito conforme a demanda de cuidados de
enfermagem. Este estudo observacional do tipo
analítico com delineamento de coorte, teve como objetivo geral analisar associações entre carga de
trabalho de enfermagem e ocorrência de úlceras por pressão em pacientes internados em unidade de
terapia intensiva. Esta pesquisa foi desenvolvida na UTI geral de um hospital de grande porte de Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto a novembro de
2011, constituindo uma amostra de 66 pacientes. Foi aplicado o índice Nursing Activities Score (NAS)
para medida de horas de cuidados requeridas pelos pacientes, a Escala de Braden para medir o risco
de desenvolvimento de Úlcera por Pressão (UP) e os pacientes foram acompanhados até a alta, óbito,
transferência da UTI ou ocorrência da UP. Os dados desta pesquisa foram obtidos através da análise
diária dos prontuários, da visita diária ao leito dos pacientes e consulta aos enfermeiros assistenciais.
Os dados foram submetidos a análise descritiva e inferencial sendo utilizado o software R versão 2.13.0
para análise estatística, utilizando a Equação de Estimação Generalizada (GEE) com matriz de trabalho
simétrica composta, algorítimo de Backward e teste de Spearman. Os Resultados mostraram que os
idosos constituíram a maioria (60,6%), representando 66,7% daqueles que desenvolveram UP com
Odds Ratio (OR) = 1,04 (p=0,057). O sexo masculino predominou (54,5%), representando 77,8% das
ocorrências da UP. As mulheres apresentaram fator de proteção para UP com OR = 0,19 (p=0,017). Os
pacientes que evoluíram a óbito (14) representaram 44% dos acometidos com OR =3,53 (p= 0,029). A
elevação no escore de Braden mostrou fator de proteção para UP (p= 0,002). Em análise de regressão
multivariada foi demonstrado que para cada 10 pontos acrescidos no escore do NAS eleva-se a chance
de ocorrência de UP em 1,07 vezes (p=0.009) caracterizando associação entre carga de trabalho de
enfermagem e ocorrência de UP nos pacientes internados na UTI.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Úlcera por pressão, Unidades de terapia intensiva.
Abstract: Pressure Ulcer (PU) is a health problem well known to health care professionals. In the
context of the Intensive Care Unit (ICU), the role of the nursing crew in the prevention and treatment of
this condition is paramount. Excess workload may be one of the causes of PU cases in ICU, especially
when the nursing team is not adequately dimensioned to cope with the demand. This work develops an
analytical observational cohort study with the objective of understanding the relationship between nursing
workload and the occurrence of pressure ulcers in patients of ICUs. This research was developed in the
ICU of a major hospital in Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Data concerning 66 patients was
collected from August to November 2011. We used the Nursing Activities Score (NAS) to measure the
number of care
hours required for the patients and the Braden scale to assess the risk of PU
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development. The patients were observed until release, death, transfer from the ICU or PU occurrence.
The data was obtained through daily analysis of patient sheets, daily visits and interviews with the
nurses. We performed descriptive and inferential statistical analysis of the data using the R software
package version 2.13.0. We used a Generalized Estimation Equation (GEE) with a
fixed working
correlation matrix, the Forward-backward algorithm and Spearman's test. Elders represented the majority
of the patients (60.6%) with 66.7% developing PU with Odds
Ratio (OR) = 1.04 (p=0.057). Males
represented 54.5% of the patients and 77.8% of the PU
occurrences. Women were less prone to
developing PU with an OR = 0.19 (p=0.017). The 14 patients who died during the period represented
44% of the PU cases with OR=3,53 (p=0.029). Elevation of the Braden score reduced the probability of
PU development (p=0.002). Using multivariate regression analysis, we show that for each 10 point
increase in the Braden score, the probability of PU development increased 1.07 times (p=0.009) which
represents a strong evidence of the correlation of nursing workload with PU development in ICU patients.
Key words: Intensive Care Units, Nursing, Pressure Ulcer, workload.
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GONÇALVES, Kátia Rita. Análise espacial dos acidentes de trabalho assentados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em uma capital brasileira. 2012 . p. 194.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Rocha, Adelaide De Mattia
Resumo: Os acidentes de trabalho no Brasil constituem um grande problema de saúde pública que se
manifesta por uma agenda não concluída e compartilhada de obrigações visando a um conjunto de
responsabilidades para um resultado. Ao se compararem as estatísticas existentes no Brasil sobre a
violência no trabalho, tendo os acidentes de trabalho como uma de suas formas mais expressivas, não
fica evidenciado em toda a sua relevância e totalidade o impacto que tais agravos têm sobre o perfil de
morbimortalidade da população, nem seus prejuízos econômicos e sociais. Sua distribuição ocorre de
forma heterogênea com concentração expressiva na região central da cidade. Assim, o conhecimento
de seu comportamento espacial e de suas relações com as condições socioeconômicas bem como do
modelo de desenvolvimento adotado nas regiões metropolitanas, traduzido pelo perfil de produçãoconsumo, torna- se fundamental na formulação de estratégias visando à redução ou mesmo eliminação
desses agravos. O objetivo este estudo é identificar, descrever e analisar a distribuição espacial dos
acidentes de trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes, tendo como referência uma capital
brasileira no período de 2007 a 2011. Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo de base
territorial uma vez que está delimitado em uma área geográfica, o município de Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil. Foram utilizados dados secundários cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, e os dados sobre acidentes de trabalho graves são originários do SINAN. Utilizou-se ainda da
Relação Anual de Informações Sociais e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o
geoprocessamento, geração dos mapas, foi utilizado o software MapInfo Professional (GEOGRAPH) e
base cartográfica do IBGE. Recorreu-se também a pesquisa bibliográfica na base online. Os dados
revelam um
crescimento contínuo dos indicadores de morbimortalidade dos acidentes de trabalho
graves, que se concentram na faixa etária compreendida entre 18 e 39 anos e têm predomínio de
trabalhadores inseridos no mercado formal (há subnotificação de
acidentes de trabalho no setor
informal), do sexo masculino, residentes em zona urbana e com tempo de permanência na escola de
cerca de oito anos. São responsáveis por
um maior número de incapacidade temporária com
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expressivos registros na instalação da contratante e em vias públicas. Os segmentos produtivos com
maior concentração de
casos são construção civil, comércio, prestação de serviços, atividades
administrativas e serviços complementares e indústria da transformação. As causas dos acidentes
concentram-se no capitulo da CID 10 relativo a outras causas externas de traumatismos acidentais com
destaque para W01 a W 29. As lesões, segundo o código da CID 10,
mais significativas são os
traumatismos de punho e mão. No que concerne à ocupação,
as atividades relacionadas ao
agrupamento das obras civis (construção) são destaque. Evidencia-se queda dos acidentes de trabalho
fatais. Os casos de acidentes foram
georreferenciados por Distrito Sanitário, sendo que a análise
espacial identificou a natureza urbana dos acidentes de trabalho graves no município. O emprego da
análise
espacial possibilita o monitoramento espaço-temporal dos acidentes de trabalho e a
disseminação de informações, contribuindo para vigilância da situação de saúde.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Notificação de acidentes de trabalho, Saúde do trabalhador,
Sistemas de informação, Vigilância da Situação de Saúde.
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CARVALHO, Enilmar da Cunha de. Representações Sociais de Docentes de Cursos de Graduação
em Enfermagem sobre Promoção da Saúde. 2012 . p. 143. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flávia Carvalho
Resumo: Trata-se de um estudo fundamentado na Teoria das Representações Sociais desenvolvida de
acordo com o referencial teórico-metodológico da Teoria do Núcleo Central. Teve por objetivo analisar
as representações sociais de docentes de enfermagem de Instituições de Educação Superior sobre
promoção da saúde. A pesquisa de campo foi realizada com docentes de Enfermagem de três cursos
de graduação em Enfermagem de Instituições de Educação Superior Privadas da região metropolitana
de Belo Horizonte, tendo como sujeitos
124 docentes de enfermagem em um universo de 180,
distribuídos em três cursos de graduação em Enfermagem privados. Para o levantamento dos dados,
foram realizadas coletas de evocações livres sob a forma de questionário, em que foi solicitado aos
sujeitos que
escrevessem rapidamente 5 (cinco) palavras ou expressões que lhes vinham
imediatamente à lembrança a partir do estímulo auditivo do termo indutor “Promoção da Saúde”. A
análise do material coletado através da evocação livre foi feita pela técnica do quadro de quatro casas,
criado por Pierre Vergès, e o tratamento dos dados coletados foi realizado através do Software
Ensemble de Programmes Permettant l'Analyse des Évocations (EVOC) versão 2003, a partir
da
construção do corpus de análise. O material foi, então, tratado pelo Software EVOC 2003, que calculou
para cada corpus do termo indutor “promoção da saúde”, a frequência simples
de cada palavra
evocada, as ordens médias de cada palavra e a média das ordens médias de evocação e, ao final,
gerou as informações dos quadrantes que foram montados pelo pesquisador no quadro de quatro
casas. Os resultados apontam para relações de permanência e mudança deste grupo social com o
paradigma da promoção da saúde, e ora sua relação com o modelo de saúde tradicional fragmentado e
ora com o modelo integral, plural e ampliado de saúde. Percebeu-se que a promoção da saúde se
insere na evolução histórica e prática do trabalho em saúde, das políticas públicas e de alguns modelos
pedagógicos em saúde. Constatou-se, que prevenção/educação representa aquilo que é consensual no
grupo pela
homogeneidade das evocações e forte presença no quadrante superior esquerdo do
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conjunto dos docentes e nas variáveis. Entre estes se destaca o termo prevenção. As dimensões
empíricas constituídas pelos docentes parecem apontar uma relação mais próxima do modelo
biomédico. Na maioria dos professores, a representação social organiza-se em torno de um possível
núcleo central cujo enfoque recai na perspectiva do modelo curativista e do modelo pedagógico diretivo
voltado para a prevenção de doenças. Essa ideia, presente nos elementos prevenção reforçado pelos
termos política e assistência, se ancora nos pressupostos do
sanitarismo campanhista, modelo
predominante no início do século XX. A promoção da saúde continua objetivando a prevenção da
doença através da transmissão de informações relativas à higiene e hábitos considerados saudáveis e
sob influência do saber técnico- científico. Há outra dimensão presente que se refere à valorização do
conhecimento científico do profissional, representado pelos elementos padronizados como educação,
reforçada por política e assistência que parece ancorar-se no modelo médico-assistencial privatista que
prioriza uma assistência em saúde especializada, individual e curativa. Entretanto, há também
apontamentos que parecem aproximar-se do ideário do paradigma da promoção da saúde presente nos
termos educação, abordagem-coletiva, cuidado, qualidade-vida e
determinantes, presente também
principalmente em determinados grupos, como os de docentes que trabalham conteúdos da atenção
básica dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Docentes, Enfermagem, Promoção da saúde, Representações sociais.
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PAULUCCI, Tatiana Dias. Análise do cuidado dispensado a portadores de hipertensão arterial em
Belo Horizonte, segundo inquérito telefônico. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos e Pesquisas em Epidemiologia
Orientador: Malta, Deborah Carvalho
Resumo: Objetivo: analisar o cuidado dispensado aos hipertensos na população de Belo Horizonte,
segundo posse ou não de plano de saúde. Métodos: Foram realizadas entrevistas telefônicas
em
amostra de adultos hipertensos no ano de 2009 em Belo Horizonte (n=100), comparando- se a
assistência prestada aos hipertensos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Suplementar
(SS) usando-se os testes de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. Resultados: Os usuários
exclusivos do SUS apresentaram menor escolaridade (p=0,000), eram mais jovens (p=0,024), da cor de
pele não branca (p=0,005). Quanto à assistência prestada usuários da SS tiveram maior frequência de
médico de referência (p=0,010), maior controle da pressão arterial sistólica e diastólica (p=0,014) e
(p=0,027). Não foram
encontradas diferenças quanto ao tempo de diagnóstico da hipertensão,
orientações quanto ao cuidado com a hipertensão foram semelhantes, bem como a periodicidade de
visita ao serviço de saúde e da última consulta médica, recomendação do uso de anti-hipertensivo e
tempo da última medida da pressão arterial. Os grupos operativos foram mais frequentados pelos
usuários do SUS (p=0,035). A aquisição de medicamentos anti-hipertensivos pelos beneficiários da SS
foi mais frequente nas farmácias privadas e os usuários do SUS utilizaram mais os Centros de Saúde
(p=0,000). Não houve diferença quanto às orientações sobre consumo de menos sal, álcool, cessação
do tabagismo, prática de atividade física, uso de medicação anti-hipertensiva e adoção de hábitos
alimentares saudáveis e nem quanto à
incorporação dessas práticas de promoção da saúde.
Conclusão: Foram observadas iniquidades na utilização dos serviços de saúde entre os usuários do
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SUS e beneficiários da SS no que tange a cor, escolaridade, idade, médico de referência, controle dos
níveis pressóricos e participação em grupos educativos.
Palavras-chave: Doença Crônica Não Transmissível, Hipertensão Arterial Sistêmica, Inquéritos
Telefônicos, Linha de Cuidado, Saude suplementar, Sistema único de saúde.
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FLISCH, Tácia Maria Pereira. Práticas coletivas de educação em saúde na Atenção Primária à
Saúde em Contagem, MG. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Reis, Dener Carlos dos
Resumo: Introdução: A educação em saúde representa um importante campo de conhecimento e de
prática para os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde, sendo uma atividade central para
a promoção da saúde das populações. Parece não ter sido suficiente a intensa difusão no campo teórico
de que as práticas coletivas de educação em saúde na Estratégia
Saúde da Família devem ser
conduzidas de forma dialógica, participativa, suscitando no sujeito a reflexão crítica, capacitando-os
para interpretar e agir sobre a realidade de saúde e
ambiente, pois as ações educativas
assistematizadas e/ou pautadas unicamente em informar as pessoas regras para um viver saudável
ainda prevalecem. Objetivo: Analisar as práticas coletivas de educação em saúde das Equipes de
Saúde da Família do município de Contagem,
Minas Gerais. Métodos: Participou do estudo uma
amostra estatisticamente significante de 166 profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família.
Os dados foram coletados por meio de um questionário, autoaplicável, com questões semiestruturadas
que abordaram a percepção dos participantes sobre aspectos referentes à educação em saúde como os
objetivos
dessa ação, as barreiras e as motivações para a sua realização no âmbito da Atenção
Primária a Saúde (APS), o autorrelato do nível de conhecimento, concepções metodológicas e de uma
experiência significativa de prática coletiva de educação em saúde, além de fatores que estão
associados a adesão da comunidade às práticas coletivas de educação em saúde. Resultados:
Observou-se um baixo percentual (28,2%) de profissionais das Equipes de Saúde da Família que
relataram possuir adequado conhecimento na área de educação em saúde. As práticas coletivas de
educação em saúde, em sua maioria, acontecem de forma reprodutiva ou como continuidade de grupos
já existentes (35,5%), em 22,3% das repostas houve menção da utilização de livros de técnicas para
trabalho em grupo e 21,4% reportaram ausência de um referencial e a utilização da intuição para
realizar a educação em saúde. O método Paulo Freire foi mencionado em apenas 4,7% das repostas.
Os termos e expressões reportados pelos
participantes como descritivos da educação em saúde
apresentaram aspectos diversos ao ato de educar como afetividade, comportamento e comunicação em
expressões como “sentimento”, “ética” e “saber ouvir”. Observou-se uma predominância nos temas e na
periodicidade de realização das práticas coletivas de educação em saúde, fortemente delimitadas pelas
temáticas de programas definidos pelo Ministério da Saúde para a Atenção Primária à Saúde como
grupos direcionados para pessoas com diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial..Em menor número,
identificaram-se outras iniciativas de caráter menos informativo como os grupos de convivência e de
artesanatos, que demonstraram ser indícios de mudanças na educação em saúde desenvolvidas nas
Equipes de Saúde da Família, que buscam ser mais participativas, dialógicas e com abordagem de
outras dimensões como afetividade e vínculo. Não foi observado relato de processos educativos para o
fortalecimento do controle social. As dificuldades relatadas pelos participantes do estudo se aglutinaram
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em torno de um não reconhecimento das práticas educativas coletivas como uma atividade central
para a Atenção à Saúde, tanto por parte da gestão, profissionais e comunidade. As motivações para o
desenvolvimento da educação em saúde foram descritas por meio do seu potencial de aumentar o
empoderamento, favorecer a troca de experiência e melhorar o vínculo e o acesso
em saúde.
Conclusão: Verificou-se que há necessidade de criação de uma política municipal de educação em
saúde, dada a sua importância para os programas e ações da Atenção Primária à Saúde, assim como
de maiores investimentos na formação e educação permanente
na área de educação em saúde.
Sugerem-se novas iniciativas investigativas com uma
abordagem voltada para outras categorias
profissionais que atuam na Atenção Primária à
Saúde e que não foram contempladas nessa
investigação.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Educação em saúde, Promoção da saúde, Saúde da família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/783M.PDF
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CARVALHO, Ana Paula Mendes. Soropositividade anti PGL-I em contatos domiciliares de casos de
hanseníase na microrregião de Almenara, Minas Gerais. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, realizado pela análise da história e
das condições de vida do paciente e pelo exame dermatoneurológico. Exames complementares podem
ser utilizados para confirmação do diagnóstico e para a
classificação dos pacientes. Os testes
sorológicos, que identificam anticorpos contra o
glicolípidio fenólico-I, antígeno específico do
Mycobacterium leprae, têm sido utilizados para classificação dos pacientes, monitoramento da terapia,
avaliação do risco de recidiva e seleção dos contatos com maior risco de adoecer. O objetivo do estudo
foi analisar a
soropositividade anti PGL-I em contatos domiciliares dos casos notificados com
hanseníase na microrregião de Almenara, Minas Gerais. O delineamento foi transversal, do
tipo
analítico. Foram selecionados sete municípios da microrregião de Almenara, que apresentaram maior
número de casos e de contatos domiciliares registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, período de 2006 a 2010. Os critérios para inclusão dos contatos domiciliares no estudo
foram: ter idade igual ou superior a sete anos, residir com o caso índice de hanseníase à época do
diagnóstico e não ter histórico de adoecimento por hanseníase. A Ficha de Notificação Individual foi
utilizada para identificação dos casos de hanseníase e a coleta de dados foi realizada por visitas
domiciliares. Os dados foram obtidos pela aplicação de um questionário estruturado e o teste ML Flow
foi utilizado para análise sorológica. O Software Epi Info foi utilizado para elaboração do banco de dados
e os softwares Statistical Package for the Social Sciences e Statistical Software for Professionals foram
utilizados para as análises estatísticas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais. A taxa geral de soropositividade anti PGL-I foi de 13,9% e entre
contatos de casos classificados como
paucibacilares e multibacilares foi de 8,8% e 18,2%,
respectivamente. Verificou-se
associação estatística (p<0,05) entre a idade, a presença de sinais
sugestivos de hanseníase e a soropositividade anti PGL-I. Em relação às características clínicas dos
casos índices de
hanseníase, as variáveis classificação operacional, forma clínica e grau de
incapacidade física no diagnóstico também apresentaram associação significativa com a sorologia dos
contatos domiciliares. No modelo final da regressão de Poisson, a idade, a presença de
sinais
sugestivos de hanseníase e a classificação operacional do caso índice permaneceram associadas à
soropositividade anti PGL-I. Os resultados encontrados sugerem que a soropositividade anti PGL-I dos
contatos domiciliares está relacionada às características clínicas dos casos de hanseníase e que a
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avaliação sorológica pode ser considerada uma estratégia para a identificação de indivíduos com maior
risco de desenvolver hanseníase ou na fase inicial da doença. Apesar dos testes sorológicos disponíveis
não serem considerados testes diagnósticos, eles podem ser utilizados como estratégias auxiliares,
quando associados a parâmetros clínicos. Evidencia-se a importância da realização de outros estudos
sorológicos com contatos de casos de hanseníase, principalmente com delineamentos longitudinais,
para avaliar a evolução da infecção e a manifestação clínica da doença e sua relação com a sorologia
anti PGL-I.
Palavras-chave: Estudos
Testes sorológicos.
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TAVARES, Tatiana Silva. A continuidade do cuidado às crianças com condições crônicas egressas
de terapia intensiva neonatal: a perspectiva das famílias. 2012 . p. 188. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Duarte, Elysângela Dittz
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a continuidade do cuidado às crianças com condições
crônicas, egressas da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital filantrópico de Minas
Gerais, para o atendimento de suas necessidades de cuidado. Utilizou-se a metodologia qualitativa, com
a orientação teórico-metodológica da dialética. O cenário foi composto pelos domicílios de 14 crianças
com condições crônicas e suas famílias, localizados nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Nova
Lima, Ribeirão das Neves, Ibirité e Sabará, em Minas Gerais. Os sujeitos foram 14 mães de crianças com
condições crônicas. O critério de inclusão foi ser o familiar responsável pelo cuidado de criança com
condição crônica. Para a definição da condição crônica, foram considerados critérios baseados em suas
consequências na vida da criança. As crianças apresentavam idade corrigida média de um ano e seis
meses no momento da coleta de dados. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com
roteiro semiestruturado e aplicação do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade. Os dados das
entrevistas foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática. Os resultados do
inventário foram analisados por meio da obtenção dos escores normativos, de acordo com o proposto no
Manual da versão brasileira adaptada. Da análise, emergiram as categorias empíricas: "Trajetória da
gravidez à internação em UTIN", "Condição crônica na infância: limites e perspectivas", "O cuidado da
criança com condição crônica no domicílio" e "A criança com condição crônica na rede de Serviços". A
análise dos dados, na primeira categoria, evidenciou intercorrências na gravidez e no parto e a
insatisfação das mães com a assistência prestada. Foi possível apreender aspectos que facilitaram a
vivência da mãe durante a internação do filho em unidade neonatal, como a possibilidade de
permanência, a relação de cuidado estabelecida com os profissionais e a informação sobre o estado de
saúde do filho. Na segunda categoria, foi revelado que a notícia sobre a condição crônica do filho causou
choque inicialmente, com progressivo enfrentamento e posterior aceitação. Evidenciou-se a importância
de os profissionais de saúde considerarem a necessidade da mãe identificar causas e receber
explicações sobre a condição de saúde da criança. Embora reconheçam os limites impostos pela
condição crônica na vida do filho, as mães valorizam a evolução da criança, demonstrando uma postura
otimista e perseverante.Na terceira categoria, foi possível perceber que os cuidados realizados no
domicílio são variados e complexos, sendo que a dificuldade maior para realizá-los foi no período de
transição após a alta hospitalar. Revelou-se que a mãe organiza sua vida em torno do cuidado do filho
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com condição crônica e que o apoio social de familiares e amigos é fundamental. Na quarta categoria,
evidenciou-se uma diversidade de Serviços e profissionais de saúde no acompanhamento da criança,
sendo que o acesso aos Serviços é desencadeado, tanto pelo encaminhamento dos profissionais quanto
pela busca das mães. Foi possível identificar a rede de Serviços para o atendimento das necessidades
dessas crianças; porém, em geral, esta se apresenta desarticulada. Foram verificados aspectos
favorecedores da continuidade do cuidado, como o vínculo com os profissionais e a comunicação de
informações sobre a criança; entretanto, a ocorrência desses aspectos é pontual. A agudização do
quadro crônico dessas crianças está relacionada principalmente aos problemas respiratórios,
demonstrando a importância de programas para prevenção e controle. Foi possível apreender a
necessária articulação entre os diferentes setores, como assistência social, educação, esportes e lazer.
Conclui-se que a continuidade do cuidado às crianças com condições crônicas requer maior integração e
coordenação dos serviços da rede e o desenvolvimento de estratégias para viabilizar a comunicação
entre os diversos profissionais, de forma a possibilitar a articulação dos saberes necessários à
integralidade do cuidado. A mãe é a pessoa constante no cuidado dessas crianças sendo importante
garantir seu empoderamento para o cuidado.
Palavras-chave: Continuidade da assistência ao paciente, Crianças com deficiência, Doença crônica,
Enfermagem pediátrica, Recém-nascido, Unidades de terapia intensiva neonatal.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA92GP3N/tatiana_silva_tavares.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17910
FERREIRA, Nathália Luíza. Efetividade do aconselhamento nutricional em mulheres com excesso
de peso atendidas na Atenção Primária à Saúde. 2012 . p. 162. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Lopes, Aline Cristine Souza
Resumo: Introdução: As altas taxas de doenças crônicas demandam por ações
alicerçadas em
mudanças nos modos de vida da população, sobretudo na Atenção Primária à Saúde (APS). Objetivo:
Avaliar a efetividade do aconselhamento nutricional em mulheres com excesso de peso acompanhadas
em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Métodos: Estudo de intervenção do tipo antes-e-depois, com
mulheres com excesso de peso, = 20 anos, encaminhadas para acompanhamento nutricional em UBS
dos Distritos Sanitários Leste (UBS-L) e Barreiro (UBS-B) de Belo Horizonte-MG, durante 12 meses.
Verificou-se a evolução do estado nutricional pela aplicação de anamnese no início e ao final do estudo,
contendo dados sociodemográficos,
econômicos, de saúde, hábitos e consumo alimentar, e
antropometria. A intervenção consistiu em aconselhamento nutricional individual, com intervalos de 30
a 50 dias. Foram realizados os testes t de Student pareado, Wilcoxon de postos sinalizados e McNemar
e, regressão linear múltipla para identificar variáveis da linha de base associadas aos desfechos: delta
percentual do peso, da circunferência da cintura (CC) e do Índice de conicidade (Índice C) (p<0,05).
Resultados: Foram avaliadas 48 mulheres (24 em cada UBS), a maioria adulta (62,5%-UBS-L; 79,2%UBS-B). Após 12 meses, na UBS-L houve incremento do consumo semanal de frutas (p=0,013), e
número de refeições (p=0,039); redução do consumo de líquidos nas refeições (p=0,031); calorias
(p=0,010), carboidratos (p=0,004), lipídios (p=0,014), ácidos graxos monoinsaturados - AGM (p=0,004);
Índice massa corporal – IMC (p=0,017), CC (p=0,019) e Razão cintura-altura - RCA (p=0,012). Na UBSB constatou-se aumento da percepção
corporal como magra/normal (p=0,008), ingestão diária de
verduras (p=0,001) e
legumes (p=0,039), número de refeições (p=0,002), consumo de selênio
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(p=0,053) e vitamina C (p=0,015); e diminuição da ingestão de sal (p=0,012), óleo (p=0,001), calorias
(p=0,021), lipídios (p=0,001), ácidos graxos saturados
(p=0,017), ácidos graxos poliinsaturados
(p=0,001), AGM (p=0,001), sódio (p=0,012), vitamina E (p=0,005), peso (p=0,007), IMC (p<0,001), CC
(p<0,001), RCA (p<0,001) e Índice C (p=0,001). A análise multivariada indicou associação de variáveis
sociodemográficas (ocupação profissional), de saúde
(hipercolesterolemia, horas de sono e
autopercepção do peso), hábitos alimentares (desjejum; consumo de sal, líquidos nas refeições, e
ingestão diária de verduras e leite), consumo de nutrientes (calorias; vitaminas C e E; percentual do
valor calórico total advindo de proteínas; inadequação do consumo de carboidratos, lipídios, colesterol e
selênio) e a RCA com os desfechos avaliados. Conclusão: Constataram-se melhorias no perfil de saúde
e nutrição das usuárias, denotando a relevância de intervenções nutricionais na APS voltadas para
mulheres com excesso de peso e comorbidades. Ademais, a identificação de fatores da linha de base
associados à evolução antropométrica pode melhor direcionar as ações, favorecendo sua efetividade.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Consumo de alimentos, Estudos de intervenção, Obesidade,
Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/778M.PDF

Nº de Classificação: 17911
TAKESHITA, Isabela Mie. Análise dos acidentes de trabalho fatais inseridos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) ocorridos em Belo Horizonte, MG. 2012 . p. 113.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão dos serviços de saúde e enfermagem
Orientador: Rocha, Adelaide De Mattia
Resumo: Os acidentes de trabalho são considerados eventos evitáveis e causam grande impacto sobre
a economia e sociedade. O número de acidentes de trabalho fatais revela uma triste realidade no
quadro de saúde ocupacional. Ao analisar esses acidentes é possível quantificar, construir indicadores e
apontar medidas preventivas. Este trabalho teve
como objetivo: Analisar as características dos
acidentes de trabalho fatais inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
ocorridos no município de Belo Horizonte entre 2008 e 2011. Foi realizado um estudo epidemiológico de
delineamento transversal, com base em dados secundários obtidos no SINAN de Belo Horizonte e no
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). As variáveis analisadas foram: ano do acidente, idade,
sexo, raça, escolaridade, ocupação, situação no mercado de trabalho, local onde ocorreu o acidente,
CNAE, hora do acidente, horas após o início da jornada, município de ocorrência do acidente, código da
causa do acidente CID 10, tipo de acidente, atendimento médico, nome da Unidade de Saúde de
atendimento, diagnóstico da lesão CID 10 e data do óbito. Foram realizados: análise
descritiva,
cruzamentos entre as variáveis e o teste Qui-Quadrado. Dos 151 acidentes
fatais, houve maior
frequência em indivíduos do sexo masculino, faixa etária de 18-29 anos, ensino fundamental, raça
parda, vínculo de trabalho formal e que atuam em ocupações da construção civil. Os acidentes fatais
apresentaram média de 37 óbitos por ano, a maioria das mortes ocorreu no mesmo dia do acidente, em
via pública, no período da manhã e na primeira hora da jornada de trabalho. A categoria de causa de
acidente segundo CID 10 mais comum foi a relacionada com os acidentes de trânsito. Conclui-se que
as ocupações da construção civil e as causas de acidente relacionadas ao trânsito merecem destaque
nesse universo de acidentes de trabalho fatais, com medidas de prevenção e segurança voltadas para
estas realidades. Acredita-se que este estudo irá contribuir com a sensibilização dos responsáveis pela
notificação desses casos, oferecer informações para estimular a vigilância em saúde do trabalhador e
apontar novos caminhos de pesquisa na área.
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Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Estudos epidemiológicos, Morte, Saúde do trabalhador,
Vigilância em Saúde do Trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17912
NISHIMOTO, Corina Lemos Jamal. A organização familiar para o cuidado à criança em condição
crônica egressa da unidade de terapia intensiva neonatal. 2012 . p. 202. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Duarte, Elysângela Dittz
Resumo: A criança egressa da unidade de terapia intensiva, que apresenta condição crônica de saúde,
necessita de acompanhamento durante a infância e requer cuidados especiais que são realizados pela
família em conjunto com a rede social. Pressupomos que o suporte familiar é aquele que assegura, em
primeira instância, a
integralidade e a continuidade do cuidado e não se conhece de forma
sistematizada, como as práticas de cuidado se dão em relação à condição crônica e de que maneira a
família se organiza para isso. Diante disso, este estudo teve como objetivo geral analisar a organização
familiar para o cuidado à criança em condição crônica egressa da unidade de terapia intensiva neonatal.
Os objetivos específicos consistem em verificar as implicações do cuidado à criança em condição
crônica na
dinâmica familiar e levantar os desafios determinados pela condição crônica aos
cuidadores. O trabalho é de natureza qualitativa e foi orientado pela abordagem teórica da dialética. Os
sujeitos do estudo foram famílias de 12 crianças egressas da UTIN do Hospital Sofia Feldman, com
condição crônica de saúde e o cenário do estudo foi o domicílio dessas crianças. A coleta de dados foi
dividida em três fases. A fase I, realizada a partir da análise documental dos prontuários de crianças
egressas da UTIN, momento em que as crianças foram identificadas. A coleta de dados da fase II deuse por meio da aplicação do QuICCC–R (Questionnaire for Identifying Children with Chronic Conditions
– Revised) e a fase III, consistiu na
construção do genograma e do ecomapa e de entrevista
fundamentada no Modelo Teórico Family Management Style Framework-FMSF, com os familiares das
crianças
incluídas no estudo. O diário de campo foi utilizado como instrumento de registro da
pesquisadora. A análise dos dados foi realizada conforme a técnica de Análise de Conteúdo proposta
por Bardin (2008). A partir dos discursos, foram reveladas as seguintes categorias: (1) A chegada da
criança: a gestação, o nascimento e os cuidados iniciais; (2) O conhecimento da condição crônica e a
compreensão da família acerca da criança e da necessidade de cuidados diferenciados; (3) O cuidado
à criança em condição crônica: implicações na vida familiar após a alta hospitalar e a organização da
família para o cuidado; (4) O cuidado à criança em condição crônica: os desafios determinados pela
condição e as estratégias de enfrentamento da família. A partir do estudo, foi possível compreender
alguns aspectos relativos à gestação, ao parto e aos cuidados iniciais que as crianças demandaram
logo após o
nascimento. Ainda, os sentimentos envolvidos no momento em que a família tomou
conhecimento de que a criança apresentava alguma alteração. A alta hospitalar,
apesar de ser
desejada, foi permeada pelo medo e insegurança. A intensidade do cuidado demandado logo após a
alta hospitalar até os dias de hoje foi evidenciada. Os cuidados apontados determinaram alterações na
dinâmica familiar impondo certo modo de organização. Para atender aos cuidados demandados, a
família acessa sua rede social. Além disso, foram explicitados os desafios impostos pelo cuidado e as
estratégias utilizadas pelas famílias para superá-los. Sendo os familiares os responsáveis pelo cuidado,
faz-se necessário uma atenção voltada às famílias, que também necessitam de cuidado, no sentido de
que sejam identificadas suas necessidades e pensando na integralidade da atenção à saúde.
Palavras-chave: Condição crônica de saúde, Continuidade do cuidado, Enfermagem, Família, Recémnascido, Unidade de terapia intensiva neonatal.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17916
IVO, Ana Mônica Serakides. Representações de pessoas com HIV/aids sobre o corpo: a construção
da corporeidade. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos em Saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: A disponibilização dos medicamentos antirretrovirais (ARV) trouxe mudanças positivas no
quadro da epidemia da aids no Brasil em relação às complicações pelo HIV e consequente diminuição
da mortalidade, transformando a aids em doença crônica. Porém, trouxe, também, desafios para as
pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), como a adesão ao tratamento, transformações corporais e
mudanças importantes nas interações sociais. Esses desafios podem ser vivenciados de forma diferente
pelas PVHA e podem se apresentar como
dificuldades que interferem diretamente nas interações
sociais. O corpo
expresso no social, entendido como corporeidade, permite a constituição da
identidade e identificação dos sujeitos. A corporeidade, constituída nas
trajetórias de vida contém
representações sobre o corpo ao mesmo tempo que
as expressa. Apesar da sociologia e da
epidemiologia terem avançado, sobremaneira, no conhecimento da experiência social das pessoas
infectadas e contribuído para a melhoria da atenção à saúde de PVHA, o conhecimento sobre a
vivência do corpo ainda foi pouco explorada. O objetivo do presente
estudo foi compreender
representações de pessoas com HIV/aids sobre o corpo e suas interações, após o diagnóstico da
infecção. A abordagem foi qualitativa e fundamentada na teoria das representações sociais. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade com PVHA, acompanhadas em serviço de
referência em HIV/aids, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A interpretação dos dados se deu por meio da
análise estrutural de narração que permitiu a construção de três categorias: a) Representações sobre a
aids e uso dos atirretrovirais; b) Representações sobre corpo com HIV/Aids; c) Representações sobre
corporeidade: interações sociais e corpo, que se agrupam em uma categoria teórica, que foi intitulada
Visibilidade e Segredo. A interpretação dos dados apontou a permanência da representação sobre aids
de uma doença mortal e transmissível, sobre a qual há culpa e medo de infectar outras pessoas. O
medo de mudanças corporais está associado tanto à infecção quanto ao próprio uso dos antirretrovirais,
porque podem dar visibilidade à doença. O segredo sobre a doença aparece como garantidor da
manutenção das relações familiares, de trabalho, afetivas e sexuais. As representações sobre o corpo
infectado ou doente rompem, portanto, com aquelas que fazem com que a pessoa se sinta confiável,
bonita e desejável, e, mesmo que não haja transformações aparentes, a corporeidade é modificada ao
longo da vivência da doença.
Palavras-chave: Imagem corporal, Percepção, Preconceito, Sindrome da imunodeficiencia adquirida.

Abstract: The availability of antiretroviral drugs (ARD) has brought positive changes in the framework of
the aids epidemic in Brazil in relation to complications with HIV
and the consequent decrease in
mortality, transforming aids in a chronic disease. However, it has brought, also, challenges for people
living with HIV/aids (PLWHA), such as, adherence to treatment, body changes and important changes
in social interactions. These challenges are experienced differently by PLWHA and may be presented as
difficulties that directly interfere in social interactions. The body expressed in social, understood as
corporeality, allows the constitution of identity and identification of the subjects. The corporeality,
constituted in the trajectories of life, contains representations on
the body at the same time that
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expresses them. In spite of sociology and epidemiology great advances in the knowledge of social
experience of people infected and their contribution to the improvement of health care of PLWHA, the
knowledge about the experiences of the body has been little explored. The objective of this study is to
understand representations of people with HIV/aids on the body and its interactions, after the diagnosis
of infection. The approach was qualitative and based on the theory of social representations. Data
collection was performed by in-depth interviews with PLWHA, in a reference service in HIV/aids, in Belo
Horizonte, Minas Gerais. The interpretation of data
took place by means of structural analysis of
narration, which allowed the construction of three categories: a) Representations on aids and medication
use; (b) Representations on infected and sick body; c) Representations on
corporeality: social
interactions and body; grouped into a theoretical category, that was entitled Visibility and Secret. The
interpretation of the data showed the
permanence of the representation of aids as a deadly and
transmissible disease, on which there is guilt and fear to infect other people. The fear of body changes
is associated with both the infection and the use of antiretroviral drugs, because they can give visibility to
the disease. The secret about the disease appears as the keeper of family, professional, sexual and
affective relations. The representations of the infected or sick body break, therefore, with those that
make the person feel reliable, beautiful and desirable, and, even if there are no apparent changes,
corporeality is modified along the experience of disease.
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Body Image, Perception, Prejudice.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8V6FVF/disserta__o_anam_nicaserakides_ivo.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17917
CORRÊA, Daniele Aparecida Silva. Uso de contraceptivos orais entre mulheres de 18 a 49 anos:
inquérito populacional telefônico. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: As mulheres em idade reprodutiva representam cerca de 30% da população brasileira. A elas
são direcionadas ações governamentais referentes ao planejamento familiar que visam garantir acesso
amplo e integral às informações e aos métodos contraceptivos. O Ministério da Saúde adota critérios de
elegibilidade clínica (diretrizes clínicas baseadas em evidências científicas para orientar a prescrição e o
uso desses métodos a fim de garantir sua eficácia e de evitar danos a saúde de quem os utiliza)
desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde. Dentre os métodos para o planejamento familiar, o
mais utilizado no mundo é o contraceptivo oral (ACO). OBJETIVOS: conhecer os padrões de utilização
de métodos contraceptivos na
população feminina brasileira e avaliar o uso adequado dos
contraceptivos orais segundo os
critérios de elegibilidade clínica averiguando a ocorrência de
iniquidades. METODOLOGIA: estudo epidemiológico de base populacional, transversal e descritivo que
utilizou dados secundários provenientes do VIGITEL, que coleta informações sobre os fatores de risco e
proteção para doenças crônicas da população brasileira por meio de entrevistas telefônicas. Refere-se à
população feminina brasileira de 18 a 49 anos residente nas 26 capitais e no Distrito Federal e servida
por linha de telefonia fixa para o ano de 2008 (n=21074). As estimativas foram calculadas observandose um intervalo de confiança de 95%. A
escolaridade foi utilizada como proxy de condição
socioeconômica para a análise de iniquidades. O uso inadequado de contraceptivos orais foi definido
como o uso de ACO na presença de um ou mais dos seguintes fatores: hipertensão e/ou tabagismo em
mulheres com mais de 35 anos e/ou doença cardiovascular. Por se tratar de amostra probabilística
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foram
utilizados pesos para correção e inferências. Todas as informações são autorreferidas e o
consentimento livre e esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal. RESULTADOS: cerca de
70% das mulheres utiliza algum método de planejamento familiar; o ACO é o mais utilizado (33,8%). A
hipertensão (15,5%) e o tabagismo (12,2%) foram os principais fatores
de risco para doenças
cardiovasculares presentes em usuárias de ACO e que também se constituem contraindicações para
seu uso. O uso inadequado esteve presente em 13,1% da população brasileira. Não houve diferenças
nas proporções entre as regiões, mas na análise por capitais, treze delas se encontram acima da média
global nacional e quase a totalidade
delas se concentra nas regiões Nordeste e Norte. O uso
inadequado de ACO é maior entre mulheres com menor escolaridade. A proporção de uso inadequado
de ACO no Brasil deve ser considerada elevada, portanto, ações referentes à educação em saúde e
cessação do tabagismo devem ser priorizadas, principalmente entre aquelas mulheres com menor
escolaridade.
Palavras-chave: contraceptivos orais, entrevista telefônica, inquérito populacional, Mulheres.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8UYKMT/daniele_aparecida_s_corr_a.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17923
BARBOSA, Thania Aparecida Gomes da Silva. Determinantes da mortalidade infantil em municípios
do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Gazzinelli, Andréa
Resumo: A mortalidade infantil representa importante desafio de saúde pública, de etiologia multifatorial
e com persistentes disparidades entre regiões do Brasil e do mundo. A melhor compreensão de seus
determinantes é fundamental para que sejam identificadas as causas diretas das mortes infantis, bem
como as condições que possam desencadeá-las, acelerando a atuação destinada a modificá-las em
todos os níveis geográficos. Este estudo epidemiológico, observacional, do tipo caso- controle, teve
como objetivo analisar os determinantes da mortalidade infantil nos municípios de Araçuaí, Joaíma,
Jordânia e Novo Cruzeiro, localizados no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Foram considerados
casos, os 36 óbitos infantis ocorridos no ano de 2008. Os controles foram 72 nascidos vivos no mesmo
período,
sorteados aleatoriamente, que não evoluíram para o óbito. Dados demográficos e
socioeconômicos, de antecedentes obstétricos maternos, atenção ao pré-natal e ao parto e condições
biológicas das mães e recém-nascidos foram obtidos utilizando questionário domiciliar para as mães
e/ou responsáveis pelos casos e controles. Os resultados apontaram uma predominância de óbitos no
período neonatal, embora importantes proporções de mortes pós-neonatais tenham sido identificadas.
No modelo multivariado, filhos de mulheres com história prévia de natimorto, assim como crianças que
nasceram prematuras ou com algum tipo de malformação, apresentaram associação significativa com a
mortalidade infantil. Ademais, os recém-nascidos cujas famílias não recebiam auxílio governamental e
residiam em moradias com condições menos favoráveis, avaliadas pela presença de piso de terra
batida ou cimento e sem acesso à água encanada, também apresentaram maior chance de morrer
antes de completarem o primeiro ano de vida. Conclui-se que as
causas perinatais constituem
determinantes da mortalidade infantil na população do
estudo, mas precárias condições
socioeconômicas ainda têm interferido de maneira
significativa na ocorrência dos óbitos infantis e
sugerem problemas como carência social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. O desafio de
redução dos
óbitos infantis nos municípios estudados incorpora não somente a necessidade de
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melhorias no acesso e na qualidade dos serviços de assistência à saúde materno- infantil, como também
a demanda por políticas públicas que visem à redução das desigualdades socioeconômicas.
Palavras-chave: Estudos de casos e controles, Fatores epidemiológicos, Mortalidade infantil.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS8SVPVU/disserta__o__vers_o_final____14.03.2012.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 18392
BORGES, Carla Luciane dos Santos. Acidentes de trabalho em trabalhadores de atenção primária à
saúde das regiões sul e nordeste do Brasil. 2012 . p. 136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Thumé, Elaine
Resumo: Os acidentes de trabalho no Brasil e no mundo são um dos causadores de adoecimento,
limitações, incapacidades e até a morte entre trabalhadores. Na área da saúde os estudos enfocam mais
os acidentes em âmbito hospitalar, embora a Atenção Primária à Saúde possua em torno de 01 milhão de
trabalhadores, os quais atuam em ambientes com alto risco de acidentes devido à presença de agentes
químicos, físicos e biológicos, além da forma de trabalho basear-se na repetição de movimentos podendo
assim potencializar a sua ocorrência. Objetivou-se identificar a prevalência dos acidentes de trabalho ao
longo da vida e fatores associados entre os trabalhadores da APS em 240 Unidades Básicas de Saúde
dos modelos de atenção Tradicional e PSF, em 41 municípios com mais de 100 mil habitantes das
regiões Sul e Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo transversal, o qual utilizou dados do Estudo de
Linha de Base do Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família (ELBPROESF-UFPEL), realizado em 2005. A análise ajustada foi realizada através da regressão de Poisson.
O total da amostra foi de 4741 trabalhadores. A prevalência de acidentes de trabalho em APS foi de
34,8%. Entre os acidentes destacam-se: com material perfuro cortante (62,4%), queda (36,1%), pancada
(13,8%), choque (8,6%) e acidentes de trânsito (23,0). Na análise ajustada, as variáveis idades, renda,
tabagismo, transtornos psiquiátricos menores, regime de trabalho, ocupação, adequação de aspectos da
tarefa, satisfação com atendimento domiciliar e trabalho em equipe mantiveram-se associadas ao
desfecho. Caracterizar e registrar a ocorrência de acidentes de trabalho ao longo da vida dos
trabalhadores em APS, identificando as diferentes categorias ocupacionais, os mais expostos e outros
fatores associados, poderá contribuir para novas medidas de segurança e redimensionamento das
políticas de saúde do trabalhador.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Atenção primária à saúde, Enfermagem.
Acesso
remoto
ao
texto
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao__Carla_Luciane_dos_Santos_Borges.pdf
Nº de Classificação: 18393

integral:

ARGILES, Carmen Terezinha Leal. A produção de subjetividade no modo de atenção psicossocial.
2012 . p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Kantorski, Luciane Prado
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Resumo: A reforma psiquiátrica brasileira propõe mudanças paradigmáticas significativas no seu modo
de relacionar-se com a loucura e operacionalizar o trabalho nos Centros de Atenção Psicossocial. O
modo de atenção psicossocial envolve mudanças de concepção sobre o cuidado, com o foco na pessoa
que sofre e sua subjetividade. Os serviços constituem-se em espaços de cuidado, resgate e reinserção
das pessoas em seu mundo relacional e social. Neste contexto, o presente estudo procura analisar a
potencialidade de produção de subjetividade, na dinâmica de trabalho no Centro de Atenção Psicossocial
da cidade de Alegrete-RS. Caracteriza-se como um estudo de caso, com abordagem de pesquisa
qualitativa, que utiliza como referencial teórico o paradigma do modo psicossocial, as concepções de
subjetividade de Deleuze e Guattari, e os conceitos de Foucault sobre as relações de poder e a
micropolítica da dinâmica de trabalho. Os dados utilizados fazem parte de um recorte da pesquisa
intitulada Avaliação dos Centros de Atenção psicossocial da região sul do Brasil II, o qual se constitui de
um estudo quantitativo e qualitativo de avaliação de serviços. Esta dissertação de mestrado é um estudo
qualitativo a partir dos dados do campo de Alegrete – Rio Grande do Sul. Como instrumentos de coleta
de dados utilizou-se a entrevista semiestruturada realizada com 11 usuários e 21 trabalhadores, a
observação de campo, com um roteiro pré-definido e registro em diário de campo num total de 253 horas.
Os dados foram coletados em julho e agosto de 2011, em um serviço de Centro de Atenção Psicossocial
do município de Alegrete. Utilizou-se a análise temática, para a leitura dos dados. Observou-se
movimentos importantes de construção de práticas e dinâmicas de trabalho na perspectiva do paradigma
psicossocial, bem como aspectos micropolíticos que possibilitam processos de implicação subjetiva para
usuários e trabalhadores partindo da dinâmica estabelecida na operacionalização do trabalho. Estas
relações apresentam ainda aspectos limitadores para o protagonismo, autonomia e independização, com
a manutenção de procedimentos rígidos, hierarquizados e tutelares. A presença de especialismos e do
saber-poder, colocam-se de forma a interromper os processos de horizontalização das relações no
contexto do serviço. As resistências produzidas pelos diversos movimentos criados para o enfrentamento
do preconceito em relação à loucura, na criação de outras possibilidades existenciais, de forma a
promover um reposicionamento subjetivo para todos os atores envolvidos, usuários e trabalhadores,
indicam processos de produção de subjetividade singularizada. Espera-se com este estudo contribuir
para o desenvolvimento de processos de mobilização, inovação e diferenças no modo psicossocial de
cuidar, estimulando a diversidade, multiplicidade e heterogeneidade nos coletivos implicados neste
campo.
Palavras-chave: Atencão Psicossocial, Enfermagem, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18394

KRONING, Caroline de Souza. Fatores associados à demora do doente de tuberculose pulmonar na
procura por cuidados de saúde no município de pelotas. 2012 . p. 148. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Gonzáles, Roxana Isabel Cardoso
Resumo: A demora no diagnóstico da tuberculose exacerba a doença em indivíduos afetados, aumenta
o risco de morte e de transmissão dentro da comunidade. Nesse sentido o diagnóstico precoce e o
tratamento oportuno, além de interromper a cadeia de transmissão da doença, aumenta as chances de
cura do individuo. O estudo objetivou conhecer a demora do doente na procura pelo serviço de saúde e
os fatores associados a ela no município de Pelotas/RS. Constitui-se de um estudo quantitativo de corte
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trasnversal, vinculado ao projeto multicêntrico intitulado “Retardo no diagnóstico da Tuberculose: análise
das causas nas diferentes regiões do Brasil”. A amostra foi composta por 78 doentes de tuberculose
pulmonar em tratamento no período de julho a agosto de 2009, no Programa de Controle da Tuberculose
de Pelotas. Na avaliação das variáveis estudadas utilizou-se o teste de associação do qui-quadrado e
teste de Fischer, com significancia menor que 0,05. A demora do doente na procura por cuidados de
saúde foi observada em 44,9% e a tosse foi identificada como o único fator associado à demora. Assim
entende-se que esse achado sugere a importância da realização de mais estudos no sentido de propiciar
uma maior aproximação do tema e assim promover agilidade na procura e obtenção de cuidados de
saúde por provedores formais.
Palavras-chave: Demora no atendimento, Enfermagem, Tuberculose pulmonar.
Acesso
remoto
ao
texto
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao__Caroline_de_Souza_Kr%C3%B6ning.pdf

integral:

Nº de Classificação: 18395
SANTOS, Fernanda dos. Fratura de fêmur: causas e perfil de idosos hospitalizados em Pelotas/RS,
Brasil. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande
do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde Mental e Saúde Coletiva
Orientador: Lange, Celmira
Resumo: A fratura de fêmur está entre as lesões traumáticas mais comuns na população de idosos,
apresenta uma alta taxa de mortalidade no primeiro ano pós-fratura, causa perda da capacidade
funcional, deixando cerca da metade dos idosos incapazes de deambular e um quarto necessita de
cuidado domiciliar prolongado. O objetivo geral da pesquisa foi descrever as causas da fratura de fêmur e
o perfil de idosos com diagnóstico de fratura de fêmur, hospitalizados pelo SUS na cidade de Pelotas/RS,
Brasil. Optou-se por um estudo transversal e descritivo com idosos que tiveram fratura de fêmur e se
internaram no Hospital Santa Casa de Pelotas, no período de fevereiro a agosto de 2012. As variáveis
foram: dados socioeconômicos, demográficos, relacionados à saúde/doença, além do Miniexame do
Estado Mental (MEEM). Foram entrevistados 50 idosos, destes, 39 mulheres e 11 homens. Os idosos
fraturados, em sua maioria, eram da cor branca, aposentados, viúvos, sabiam ler e escrever, e residiam
com alguém. A morbidade prevalente foi a HAS, com 56% da amostra; a maioria relatou fazer uso
contínuo de medicamentos e não realizar atividade física. O mecanismo do trauma predominante foi a
queda ocorrida dentro do domicílio do idoso, e 78% dos idosos referiram dificuldade para caminhar antes
da fratura. Em relação ao rastreamento de sinais de demência, teve-se que 84% dos idosos com fratura
de fêmur apresentavam déficit cognitivo. Por meio dos resultados apresentados nesta pesquisa, e pelo
processo de envelhecimento da população vivenciado no Brasil e na cidade do estudo, se fazem
pertinentes campanhas de prevenção às quedas entre os idosos, com consequente promoção da
melhora da qualidade de vida desta população.
Palavras-chave: Enfermagem, Envelhecimento, Fratura de Femur.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18397
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LIMA, Julyane Felipette. O Significado da vivência do tratamento hemodialítico para indivíduos
provenientes do contexto rural. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Schwartz, Eda
Resumo: O cuidado ao usuário de terapias renais substitutivas envolve uma mobilização de habilidades
que transcende o saber técnico instituído, pois esses impõem inúmeras restrições aos usuários. Na
perspectiva do indivíduo proveniente do contexto rural realizar hemodiálise significa também ter de o
distanciamento geográfico e cultural da assistência a saúde. O estudo objetivou compreender o
significado do tratamento de hemodiálise sob a perspectiva dos indivíduos provenientes do contexto rural.
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa exploratória e descritiva, é uma dissertação de
mestrado. Corresponde a um subprojeto da pesquisa coordenado pela Profª Dra. Eda Schwartz, que
recebeu apoio do CNPq como Bolsista Sênior do projeto “O cotidiano das famílias rurais na presença da
doença renal crônica: compreensão baseada na Teoria Fundamentada em Dados”. O estudo foi realizado
no serviço de nefrologia de um hospital de ensino e no domicílio dos sujeitos. Participaram do estudo três
indivíduos, sendo realizadas quatro entrevistas com cada um, duas no serviço de nefrologia e duas no
domicílio dos indivíduos, sendo essas gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. Os indivíduos
aceitaram a participação no estudo mediante a assinatura do Termo Consentimento Livre Esclarecido. O
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética com parecer sob o número 1096/2011 e pelo Setor
de Educação Continuada da instituição em que os usuários realizavam tratamento. Para a análise dos
dados utilizou-se a categorização da Teoria Fundamentada nos Dados descrita por Charmaz. Como
Perspectiva Teórica empregou-se o Interacionismo Simbólico. Os participantes do estudo foram três
homens, naturais de Pelotas, Herval e Canguçu, com idades entre 55 e 73 anos, com a escolaridade de
ensino fundamental incompleto, dois eram casados e tinham filhos e um era solteiro. As categorias
conceituais encontradas foram: sendo trabalhador no contexto do campo, sentindo uma coisa mal,
mudandose para a cidade, permitindo-se novas interações, aventurando-se no transplante, fazendo de
conta que nem faz hemodiálise, mantendo um pedaçinho de terra e vendo a vida com outros olhos. As
categorias encontradas estavam de acordo com outros estudos realizados também com pacientes em
hemodiálise, porém os valores formados na interação desses indivíduos na perspectiva do contexto rural
os remeteram a um melhor enfrentamento da doença. Assim, a terra foi o símbolo que mais apareceu nos
discursos tendo um significado de formação de caráter e conformou-se também como o que restou da
interação com o cotidiano antes da necessidade da hemodiálise. Os achados do presente estudo tem o
potencial para incentivar os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, a melhorarem sua
prática assistencial. Já que questões relevantes como a adesão ao tratamento são reflexo da perspectiva
dos indivíduos sobre a doença e tratamento, sendo essas influenciadas pelos contextos de onde provêm.
Palavras-chave: Diálise renal, Enfermagem, Insuficiência renal crônica.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/_/arquivos/dissertacoes/Dissertacao_-_Julyane_Felipette_Lima.pdf

Nº de Classificação: 18398
VASCONCELOS, Marcia Kaster Portelinha. Interpretando as plantas medicinais de uma organização
não governamental no sul do Brasil a partir da visão Yin/Yang da medicina tradicional chinesa.
2012 . p. 83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
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Orientador: Barbieri, Rosa Lia
Resumo: Buscar a saúde, em toda sua amplitude, sempre foi um dos grandes desafios da humanidade.
Este trabalho teve como objetivo interpretar o uso das plantas medicinais em uma Organização Não
Governamental (ONG) a partir de um dos pilares da medicina tradicional chinesa, yin/yang. A
metodologia consistiu de um estudo de caso de caráter qualitativo, exploratório e analítico. De abril a
setembro de 2011 foram aplicadas entrevistas semiestruturadas a cinco informantes, trabalhadores
voluntários de uma ONG. A análise foi baseada na leitura repetida da transcrição das entrevistas,
buscando referências sobre as plantas medicinais que poderiam ser interpretadas nos grupos temáticos
yin/yang, com o suporte do referencial teórico. Os entrevistados indicaram o uso de 106 plantas
medicinais, cuja interpretação a partir do pilar yin/yang, permitiu identificar 9 plantas correspondentes a
yin/anatomia e 14 plantas correspondentes a yang/fisiologia. Conclui-se que existem diversas formas de
utilizar as potencialidades das plantas medicinais, sendo possível uma reinterpretação das plantas
medicinais usadas na medicina popular brasileira sob a óptica da medicina tradicional chinesa.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18399
JACONDINO, Michelle Barboza. Objeto, finalidade e instrumentos de trabalho dos enfermeiros em
um hospital de ensino. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Thofehrn, Maira Buss
Resumo: Trata-se de um estudo que objetivou conhecer como os enfermeiros compreendem os
elementos do processo de trabalho em um hospital de ensino de Pelotas/RS. Pesquisa de abordagem
qualitativa, exploratória e descritiva, a qual utilizou o referencial teórico do processo de trabalho segundo
a perspectiva marxista. Participaram desta investigação 14 enfermeiros de unidades de internação aberta
distribuídos entre unidades de clínica médica, cirúrgica, pediátrica e ginecológica-obstétrica. Os dados
utilizados fazem parte de um projeto de pesquisa intitulado “Avaliação participativa do processo de
trabalho da equipe de enfermagem do hospital escola de Pelotas/RS. As informações foram coletadas
por meio de entrevista semiestruturada nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 com os trabalhadores
enfermeiros das unidades citadas, sendo os dados submetidos à análise temática conforme os passos
operacionais de Minayo. Os resultados demonstram que no trabalho dos enfermeiros os elementos do
processo (objeto, finalidade e instrumentos de trabalho) estão em constante articulação, de tal modo que
um elemento encontra-se imbricado no outro no desenvolvimento da prática profissional. Os
trabalhadores expressam uma perspectiva ampliada de objeto de trabalho, ao compreenderem o ser
humano hospitalizado e sua família como objeto de intervenção no âmbito hospitalar. Do mesmo modo,
também é possível fortalecer essa perspectiva, na medida em que existe uma compreensão incipiente do
enfermeiro para este objeto de trabalho, pois vislumbram o ser humano pertencente a uma família
inserido em determinado território, envolvido por condições socio-históricas. Ratificou-se o cuidado como
finalidade do trabalho do enfermeiro, o qual traz sentido e fundamenta a ação deste trabalhador.
Contudo, é possível perceber uma contradição nas falas, pois na medida em que enxergam o indivíduo
situado num contexto social, conduzem o processo de trabalho ainda em prol da cura, revelando um
cuidado com foco na doença, fortalecendo assim, o modelo hegemônico em saúde. As atividades
administrativo-gerenciais foram anunciadas como predominantes no trabalho do enfermeiro,
evidenciando a utilização majoritária de instrumentos gerenciais. Nesta pesquisa propõe-se olhar para o
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trabalho dos enfermeiros em uma só dimensão que é o cuidado, no qual o trabalhador é permeado por
múltiplas atividades e faz uso de instrumentos diversos para operacionalizar a finalidade deste trabalho.
As ferramentas de trabalho utilizadas pelos enfermeiros traduziram-se em conhecimentos aplicados para
desempenhar a atividade profissional, sendo o uso de instrumentos gerenciais uma possível
característica do trabalho de enfermeiros. As potencialidades do trabalho destacadas pelos enfermeiros
foram a disponibilidade de recursos humanos e materiais, a qualificação profissional da equipe de
enfermagem e a presença de estudantes de enfermagem. No que se refere a identificação de fragilidades
apontou-se a não utilização da prescrição de enfermagem, inadequação de recursos materiais, espaço
físico restrito, ausência de normas no hospital de ensino, condição de serviço público versus
enquadramento funcional dos trabalhadores. Deste modo, o processo de trabalho do enfermeiro é
dinâmico permeado continuamente por possibilidades de avanços e sucesso assim como abrange
contradições, retrocessos e dificuldades. Por isso, a identificação de fragilidades e potencialidades pode
ser um meio de avaliar continuamente o processo de produção de enfermeiros e vir a ser aplicado pelas
gerências de instituições de saúde e de ensino em busca de adequações e transformações possíveis de
serem modificadas, denunciadas pelos próprios trabalhadores.
Palavras-chave: Enfermagem, Hospital de ensino, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18400

CEOLIN, Silvana. O processo de educação em saúde a partir do diálogo sobre plantas medicinais:
significados para escolares. 2012 . p. 108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Heck, Rita Maria
Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo conhecer o significado construído por educandos de ensino
fundamental de duas escolas da periferia urbana de Pelotas sobre oficinas relacionadas a plantas
medicinais. Tratou-se de um estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizado com alunos de 4a e 5
a séries de uma escola municipal e 5o ano de uma escola estadual do município de Pelotas/RS,
totalizando 83 escolares. Foram realizadas 18 oficinas (seis com cada turma), no espaço das escolas e
da faculdade de enfermagem (Universidade Federal de Pelotas), durante o período de setembro a
dezembro de 2011. Foram abordadas questões sobre saúde e plantas medicinais, em uma perspectiva
que engloba a natureza, vendo como é a relação humana com o ambiente. As oficinas tiveram como
embasamento metodológico a proposta pedagógica de Paulo Freire. Ao final destes seis encontros, os
escolares escreveram uma redação a partir da pergunta norteadora: “O que as oficinas representaram na
minha vida?”. A redação foi escrita por 65 escolares. Na segunda etapa do projeto, ocorrida nos meses
de julho e agosto de 2012, foram realizados três grupos focais (um com cada turma) com dez integrantes
em cada encontro, elencados por aleatório, tendo duração de aproximadamente 50 minutos. Os dados
que surgiram das redações e dos grupos focais foram analisados por meio da proposta operativa de
Minayo (2007), que abrange três etapas: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final.
Em sequência, os dados foram classificados em três temas: aprendizagem sobre plantas medicinais,
cuidado com a saúde, cuidado com o ambiente. Os discursos revelaram a consciência dos reflexos da
ação humana no ambiente e o compromisso social de cada um com as futuras gerações e com o planeta.
O diálogo possibilitou estimular nos educandos valores direcionados ao reconhecimento do saber familiar
e o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o uso seguro de plantas medicinais no cuidado à
saúde. Avalia-se que contemplar o cotidiano, o vivido, ouvir o outro e perceber as emoções facilita a
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aprendizagem dos escolares, de forma significativa. As práticas educativas podem ser otimizadas quando
trabalhadas de forma interligada com a cultura, a fim de estimular a formação do pensamento crítico dos
sujeitos e favorecer o bem-estar humano e ambiental. Nesta perspectiva, o enfermeiro tem o
compromisso de procurar interpretar os símbolos socialmente construídos nas diferentes culturas para
propor uma prática educativa em saúde que produza significados ao existir.
Palavras-chave: Cultura, Educação em saúde, Enfermagem, Plantas medicinais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18401
BORDIGNON, Simoní Saraiva. Paternidade na adolescência no contexto dos serviços de saúde,
escola e comunidade — uma perspectiva bioecológica. 2012 . p. 71. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Cuidado na Saúde e Enfermagem
Orientador: Meincke, Sonia Maria Könzgen
Resumo: A paternidade na adolescência significa vivenciar um processo de transformações e
(re)construções, em busca de identidade para este homem ainda adolescente, bem como para sua
família. Nesse contexto, a paternidade é considerada um papel social e o seu desenvolvimento acontece
através das interações estabelecidas entre os indivíduos e o ambiente. As interações são peças
fundamentais por meio das quais as pessoas interferem no comportamento umas das outras, tornando-se
possível o desenvolvimento humano. Este estudo justifica-se na busca por preencher a lacuna teórica
sobre o tema, visto que há uma escassez de dados que descrevam os corresponsáveis pela gravidez na
adolescência e por contribuir para modificar interações estabelecidas por parte dos professores e dos
profissionais de saúde, que, muitas vezes, não conseguem abordar de forma integral e cidadã o pai
adolescente. Assim, teve-se como objetivo: conhecer a percepção do pai adolescente quanto à sua
interação com o serviço de saúde, a escola e a comunidade. Trata-se de um estudo com abordagem
qualitativa, exploratório-descritiva, derivado da pesquisa multicêntrica intitulada Redes Sociais de Apoio à
Paternidade na Adolescência. A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2009 a junho de
2010, na cidade de Pelotas/RS. Foram respondentes 14 pais adolescentes, selecionados por indicação
de puérperas adolescentes. As entrevistas semiestruturadas ocorreram no domicílio dos sujeitos seis
meses após o nascimento do(a) filho(a). Por meio da Análise Textual Discursiva e o referencial teórico de
Urie Bronfenbrenner, foram construídas três categorias. Interação entre a paternidade e a escola:
evidenciou que os pais adolescentes valorizavam a educação formal, por proporcionar maiores subsídios
para a criação de seus filhos e melhores condições de vida para sua família, reconhecendo também as
dificuldades de conciliar trabalho, estudo e o cuidado do filho, e, mesmo os que não estavam
frequentando a escola por motivos do trabalho, almejavam voltar à sala de aula, local no qual referiram
terem passado grande parte de suas vidas. Em Interação paterna estabelecida com os serviços de
saúde: a maioria dos pais adolescentes mostrou estar extremamente comprometida com os cuidados de
saúde de seus filhos junto à Unidade Básica de Saúde, alegando acompanhar expressivamente as
consultas de rotina, com disposição para entender os cuidados orientados e discutir estratégias
saudáveis a serem adquiridas, de maneira autônoma e independente, mesmo referindo que, em alguns
momentos, eram impossibilitados de acompanhar as consultas devido ao trabalho. Na categoria
Interações paternas vivenciadas na comunidade: alguns sujeitos relataram continuar com suas atividades
de lazer, como jogar futebol, frequentar escola de samba, apesar de outros alegarem sentirem-se
excluídos pelos amigos e encontrarem dificuldades de aceitação da comunidade. É possível concluir que
os pais adolescentes se mostraram receptivos aos estudos formais, presentes e participativos nos
serviços de saúde e comunidade. Dessa forma, dificuldades de interação com a escola, serviços de
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saúde e comunidade parecem não decorrer da inserção do adolescente nos ambientes estudados, mas
da sua organização e preparo adequado para o acolhimento desses adolescentes.
Palavras-chave: Adolescente, Apoio social, Enfermagem, Paternidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18402
GOMES, Viviane. Qualidade De Vida No Processo De Trabalho Do Docente De Enfermagem. 2012 .
p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade,. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Hypólito, Álvaro Luiz Moreira
Resumo: Discutir Qualidade de Vida (QV) e sua importância é reportar-se a preocupação das pessoas
com o seu bem estar físico, psicológico e social em diferentes espaços como, por exemplo, no ambiente
de trabalho. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo conhecer a percepção do docente de
enfermagem em relação à qualidade de vida no seu processo de trabalho. Caracteriza-se por ser um
estudo do tipo exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa, que utiliza como referencial teórico os
pressupostos de Marx sobre processo de trabalho e suas contribuições a fim de tecer novas perspectivas
sobre a qualidade de vida no trabalho do docente de enfermagem. Os dados utilizados fazem parte de
um recorte da pesquisa Qualidade de Vida no Trabalho dos Enfermeiros, a qual se constitui de estudo
qualitativo e quantitativo. A dissertação de mestrado aqui exposta tem como objetivo a percepção da
qualidade de vida no processo de trabalho dos docentes de enfermagem. Utiliza os dados qualitativos de
doze enfermeiros docentes de três instituições de nível Superior em Enfermagem sendo uma de caráter
público e duas de caráter privado. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada
realizada no período de agosto de 2009 a março de 2010. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Pelotas, sob o número 020/2009. A análise de
temáticas foi escolhida como técnica para o tratamento dos dados, obtendo-se três temáticas: qualidade
de vida na percepção dos docentes de enfermagem no seu processo de trabalho; fatores que interferem
na qualidade de vida dos docentes de enfermagem durante o seu processo de trabalho; estratégias
desenvolvidas para potencializar a qualidade de vida no processo de trabalho. Quanto à percepção dos
docentes sobre a sua qualidade de vida neste foram encontrados alguns elementos como condições
estruturais e físicas de trabalho, relacionamentos, segurança, autonomia, reconhecimento do profissional
e bem como ambiente de trabalho saudável, trocas de experiência, multiplicação de conhecimentos,
respeito e condições financeiras compatíveis com a função. Quanto aos fatores que interagem no
trabalho e refletem na procura pela QV neste ambiente foram descritos as condições físicas e de
estrutura, autonomia, acúmulo de responsabilidade, remuneração salarial e relações afetivas. Em relação
às estratégias para a procura e manutenção da QV foram mencionados os relacionamentos saudáveis, o
espaço de debate e escuta, a solidariedade, a cooperação e a subjetividade do trabalhador. Acredita-se
ser imprescindível um ambiente saudável para promover qualidade de vida ao docente de enfermagem
no qual este possa desenvolver sua práxis diária com satisfação e alegria potencializando o processo de
ensino aprendizagem. Ainda espera-se que este trabalho possa contribuir para que os docentes reflitam
sobre o seu processo de trabalho e a perspectiva da qualidade de vida inserida neste contexto.
Palavras-chave: Docente de enfermagem, Enfermagem, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18186
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ROGES, Andrea Loureiro. Produção radiofônica à luz da Teoria do Cuidado Cultural de Leininger.
2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em saúde nos diferentes cenários do cuidar
Orientador: Vasconcelos, Eliane Maria Ribeiro de
Resumo: O rádio não é apenas um veículo soberano para os grandes debates nacionais, mas também
um porta-voz para a comunidade. Sua linguagem simples, noticiosa, sua
mobilidade, grande
capilaridade e regionalismo, ampliam uma riqueza de possibilidades para os profissionais das mais
diversas áreas de atuação. Perante este meio de comunicação e com a perspectiva de conhecer junto a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em seu Núcleo de TV e Rádios Universitárias (NTVRU)
produtos radiofônicos voltados para a promoção da saúde, emergiu o programa Conexão UFPE saúde.
O programa, apresentado pela Rádio Universitária FM 99.9 MHZ está no ar há mais de dez anos, sob
direção da Assessoria de Comunicação da UFPE (ASCOM) e inclui a participação de um jornalista,
estagiários de comunicação, além da contribuição de profissionais de saúde, inclusive, enfermeiros,
usuários, além da comunidade ouvinte, cumprindo, assim, o papel de uma rádio educativa. Sem perder
sua originalidade, sua programação necessita ser produzida a partir de seu impacto diante de seus
ouvintes, correspondendo às suas dimensões culturais. Assim, o eixo norteador desta dissertação foi:
Os produtos radiofônicos educativos em saúde correspondem ao referencial do Cuidado Cultural? O
artigo de revisão objetivou identificar o impacto da utilização do instrumento radiofônico pelo profissional
de Enfermagem como estratégia para as ações educativas em saúde. As bases de dados pesquisadas
foram LILACS, MEDLINE e CidSaúde resultando em nove artigos selecionados que foram publicados no
Brasil e em outros países, nos idiomas português, inglês e espanhol, entre 2000 e 2010 onde, foram
apresentadas atividades radiofônicas educativas realizadas por enfermeiros. Ressalta-se que o número
de publicações nessa temática ainda é discreto. O primeiro artigo original objetivou conhecer as
temáticas divulgadas pelo programa Conexão UFPE saúde e sua relação com as dimensões culturais
dos participantes, além de caracterizar a participação dos profissionais e ouvintes durante a produção
radiofônica educativa em saúde. Diante desta análise, foi possível observar que as práticas radiofônicas
educativas em saúde,
voltadas para os cuidados em saúde, numa proposta de construção
compartilhada, e direcionadas a partir dos valores expressões ou dimensões culturais dos indivíduos e
comunidades, pode indicar caminhos como recurso pedagógico, além de influenciar novas formas de
fazer Enfermagem. O segundo artigo original objetivou compreender a participação de Enfermeiros e
ouvintes diante da produção radiofônica à luz da Teoria do Cuidado Cultural a partir de dez programas
Conexão UFPE saúde que contavam com a participação do profissional Enfermeiro. Percebeu-se, nesta
análise, a abordagem da Teoria do Cuidado Cultural, a inter-relação entre os sistemas de cuidados
populares e os sistemas de cuidados profissionais, além de nortear novos caminhos para o cuidado de
Enfermagem culturalmente congruente através dos recursos midiáticos com enfoque para
o rádio.
Portanto, conclui através desta pesquisa, que as estratégias educativas radiofônicas apresentam-se
como um recurso para a promoção em saúde, porém, devem ser construídas envolvendo os distintos
atores em seus diversos saberes, num processo dialógico, valorizando suas dimensões estruturais e
culturais possibilitando estratégias de
cuidados de Enfermagem culturalmente congruentes que
proporcionem qualidade de vida e autonomia aos indivíduos.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Meios de comunicação em massa, Pesquisa
qualitativa, Rádio.

Abstract: The radio is not only a sovereign vehicle for the great national discussions he became also a
spokesman for the community. His simple, news language, his mobility, great capillarity and regional,
they enlarge a wealth of means for the professionals of more several acting areas. Before this way of
communication and of the perspective in knowing before the Federal University of Pernambuco (UFPE),
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in his Nucleus of TV and University Radios (NTVRU), radiophonic products turned to the promotion of
the health, the program surfaced Connection UFPE health. The program is presented by the university
radio FM 99.9 MHZ find on air more than ten years ago, under direction of the
Advisory body of
Communication of the UFPE (ASCOM) and it includes the participation of a journalist, probationers of
communication, besides the professional’s
health contribution, including nurses, users besides the
community listener in his development. This one becomes before an educative radio. Without losing his
originality, his planning needs to be produced from his impact before his listeners, when his cultural
dimensions are corresponding. So, the axle guidance of this dissertation was: Do the
educative
radiophonic products in health correspond to the referential system of the Cultural Care? The revision
article aimed to identify the impact of the use of the radiophonic instrument for the Nursing professional
like strategy for the educative actions in health. The investigated data bases were LILACS, MEDLINE
and CidSaúde turning in nine selected articles that were published in Brazil and in other countries, in the
Portuguese, English and Spanish languages, between 2000 and 2010 where, educative radiophonic
activities carried out by nurses were presented. It is emphasized that the number of publications, in this
theme, is still discreet. The first original article aimed to
know the themes spread by the program
Connection UFPE health and his relation with the cultural dimensions of the participants besides, to
characterize the participation of the
professionals and listeners during the educative radiophonic
production in health. Before
this analysis, it was possible to notice that the educative radiophonic
practices in health, turned for the cares in health, in a proposal of shared construction, and direction from
the values, expressions or cultural dimensions of the individuals and communities, it can indicate ways
like pedagogic resource, besides influencing the new forms of doing Nursing. He second original article
aimed to Understand the participation of Nurses and listeners before the radiophonic production to light
of the Theory of the Cultural Care from ten programs Connection UFPE greets what were disposing of
the participation of the professional Nurse. It was realized in this analysis, the approach of the Theory of
the
Cultural Care, the inter relation between the systems of popular cares and the systems of
professional cares, besides orientating new ways for the care of culturally congruent Nursing through the
resources midiatics with approach for the radio. So, it concludes
through this inquiry, that, the
radiophonic educative strategies present themselves a resource for the promotion in health however
must be built when the different actors are wrapping in his much to know, in a process dialogic, valuing
his structural and cultural dimensions making possible strategies of culturally congruent cares of Nursing
that provide quality of life and autonomy to the individuals.
Key words: Education in Health, Nursing, Media in mass, Radio, Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/andrea.pdf

Nº de Classificação: 18186
ROGES, Andrea Loureiro. Produção radiofônica à luz da Teoria do Cuidado Cultural de Leininger.
2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em saúde nos diferentes cenários do cuidar
Orientador: Alencar, Eloine Nascimento de
Resumo: O rádio não é apenas um veículo soberano para os grandes debates nacionais, mas também
um porta-voz para a comunidade. Sua linguagem simples, noticiosa, sua
mobilidade, grande
capilaridade e regionalismo, ampliam uma riqueza de possibilidades para os profissionais das mais
diversas áreas de atuação. Perante este meio de comunicação e com a perspectiva de conhecer junto a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em seu Núcleo de TV e Rádios Universitárias (NTVRU)
produtos radiofônicos voltados para a promoção da saúde, emergiu o programa Conexão UFPE saúde.
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O programa, apresentado pela Rádio Universitária FM 99.9 MHZ está no ar há mais de dez anos, sob
direção da Assessoria de Comunicação da UFPE (ASCOM) e inclui a participação de um jornalista,
estagiários de comunicação, além da contribuição de profissionais de saúde, inclusive, enfermeiros,
usuários, além da comunidade ouvinte, cumprindo, assim, o papel de uma rádio educativa. Sem perder
sua originalidade, sua programação necessita ser produzida a partir de seu impacto diante de seus
ouvintes, correspondendo às suas dimensões culturais. Assim, o eixo norteador desta dissertação foi:
Os produtos radiofônicos educativos em saúde correspondem ao referencial do Cuidado Cultural? O
artigo de revisão objetivou identificar o impacto da utilização do instrumento radiofônico pelo profissional
de Enfermagem como estratégia para as ações educativas em saúde. As bases de dados pesquisadas
foram LILACS, MEDLINE e CidSaúde resultando em nove artigos selecionados que foram publicados no
Brasil e em outros países, nos idiomas português, inglês e espanhol, entre 2000 e 2010 onde, foram
apresentadas atividades radiofônicas educativas realizadas por enfermeiros. Ressalta-se que o número
de publicações nessa temática ainda é discreto. O primeiro artigo original objetivou conhecer as
temáticas divulgadas pelo programa Conexão UFPE saúde e sua relação com as dimensões culturais
dos participantes, além de caracterizar a participação dos profissionais e ouvintes durante a produção
radiofônica educativa em saúde. Diante desta análise, foi possível observar que as práticas radiofônicas
educativas em saúde,
voltadas para os cuidados em saúde, numa proposta de construção
compartilhada, e direcionadas a partir dos valores expressões ou dimensões culturais dos indivíduos e
comunidades, pode indicar caminhos como recurso pedagógico, além de influenciar novas formas de
fazer Enfermagem. O segundo artigo original objetivou compreender a participação de Enfermeiros e
ouvintes diante da produção radiofônica à luz da Teoria do Cuidado Cultural a partir de dez programas
Conexão UFPE saúde que contavam com a participação do profissional Enfermeiro. Percebeu-se, nesta
análise, a abordagem da Teoria do Cuidado Cultural, a inter-relação entre os sistemas de cuidados
populares e os sistemas de cuidados profissionais, além de nortear novos caminhos para o cuidado de
Enfermagem culturalmente congruente através dos recursos midiáticos com enfoque para
o rádio.
Portanto, conclui através desta pesquisa, que as estratégias educativas radiofônicas apresentam-se
como um recurso para a promoção em saúde, porém, devem ser construídas envolvendo os distintos
atores em seus diversos saberes, num processo dialógico, valorizando suas dimensões estruturais e
culturais possibilitando estratégias de
cuidados de Enfermagem culturalmente congruentes que
proporcionem qualidade de vida e autonomia aos indivíduos.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Meios de comunicação em massa, Pesquisa
qualitativa, Rádio.

Abstract: The radio is not only a sovereign vehicle for the great national discussions he became also a
spokesman for the community. His simple, news language, his mobility, great capillarity and regional,
they enlarge a wealth of means for the professionals of more several acting areas. Before this way of
communication and of the perspective in knowing before the Federal University of Pernambuco (UFPE),
in his Nucleus of TV and University Radios (NTVRU), radiophonic products turned to the promotion of
the health, the program surfaced Connection UFPE health. The program is presented by the university
radio FM 99.9 MHZ find on air more than ten years ago, under direction of the
Advisory body of
Communication of the UFPE (ASCOM) and it includes the participation of a journalist, probationers of
communication, besides the professional’s
health contribution, including nurses, users besides the
community listener in his development. This one becomes before an educative radio. Without losing his
originality, his planning needs to be produced from his impact before his listeners, when his cultural
dimensions are corresponding. So, the axle guidance of this dissertation was: Do the
educative
radiophonic products in health correspond to the referential system of the Cultural Care? The revision
article aimed to identify the impact of the use of the radiophonic instrument for the Nursing professional
like strategy for the educative actions in health. The investigated data bases were LILACS, MEDLINE
and CidSaúde turning in nine selected articles that were published in Brazil and in other countries, in the
Portuguese, English and Spanish languages, between 2000 and 2010 where, educative radiophonic
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activities carried out by nurses were presented. It is emphasized that the number of publications, in this
theme, is still discreet. The first original article aimed to
know the themes spread by the program
Connection UFPE health and his relation with the cultural dimensions of the participants besides, to
characterize the participation of the
professionals and listeners during the educative radiophonic
production in health. Before
this analysis, it was possible to notice that the educative radiophonic
practices in health, turned for the cares in health, in a proposal of shared construction, and direction from
the values, expressions or cultural dimensions of the individuals and communities, it can indicate ways
like pedagogic resource, besides influencing the new forms of doing Nursing. He second original article
aimed to Understand the participation of Nurses and listeners before the radiophonic production to light
of the Theory of the Cultural Care from ten programs Connection UFPE greets what were disposing of
the participation of the professional Nurse. It was realized in this analysis, the approach of the Theory of
the
Cultural Care, the inter relation between the systems of popular cares and the systems of
professional cares, besides orientating new ways for the care of culturally congruent Nursing through the
resources midiatics with approach for the radio. So, it concludes
through this inquiry, that, the
radiophonic educative strategies present themselves a resource for the promotion in health however
must be built when the different actors are wrapping in his much to know, in a process dialogic, valuing
his structural and cultural dimensions making possible strategies of culturally congruent cares of Nursing
that provide quality of life and autonomy to the individuals.
Key words: Education in Health, Nursing, Media in mass, Radio, Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/andrea.pdf

Nº de Classificação: 18187
TITO, Anna Karla de Oliveira. Diabetes no idoso: práticas educativas e fatores associados à adesão
terapêutica. 2012 . p. 110. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em saúde nos diferentes cenários do cuidar
Orientador: Ramos, Vânia Pinheiro
Resumo: O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma rápida, principalmente em países em
desenvolvimento, acarretando maior prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis. Entre elas,
destaca-se o diabetes mellitus pela sua alta taxa de morbimortalidade, principalmente entre os mais
velhos. A adesão ao tratamento para o controle da doença é um dos grandes entraves no combate às
complicações do diabetes, visto o seu caráter multifatorial o que dificulta a adoção efetiva de estratégias
educativas. O artigo de revisão teve como objetivo identificar na literatura científica as práticas educativas
desenvolvidas para os diabéticos no Brasil. As bases de dados pesquisadas foram LILACS, MEDLINE,
IBECS e BDENF, resultando em 8 artigos após seleção conforme critérios de elegibilidade adotados. As
práticas educativas encontradas são voltadas principalmente para adultos e idosos de até 70 anos com
temáticas relacionadas ao viver com diabetes difundidas através de grupos. O artigo original teve como
objetivo investigar os fatores associados à adesão terapêutica em idosos diabéticos. O estudo de corte
transversal quantitativo foi realizado em serviço gerontogeriátrico, de natureza ambulatorial, na cidade do
Recife (PE), com a participação de 150 idosos diabéticos cadastrados no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2010. Na análise de dados foram utilizados Teste Qui-quadrado de Pearson ou Teste Exato
de Fisher e Análise Multivariada por Regressão Logística Multinomial. A adesão integral a terapêutica foi
de 27,3%, com a predominância do seguimento da medicação para o controle da doença em detrimento
do cuidado da saúde como um todo. A casuística estudada foi composta, em sua maioria, por idosos do
sexo feminino (73,3%), com 60 a 69 anos (54,7%), mais de 9 anos de estudos (41,3%), aposentados
(62,7%), com baixo rendimento mensal (52,7%) e contribuíam totalmente com o sustento da casa
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(66,0%). Na análise bivariada a adesão terapêutica esteve associada à autopercepção da saúde
(p<0,038), crenças no uso dos remédios para controlar o diabetes (p<0,001), entendimento das
explicações sobre o diabetes (p<0,005) e profissional responsável pelas orientações sobre o tratamento
(p<0,028). Após análise ajustada, apenas as crenças no medicamento para o controle do diabetes foi
significativa ao comparar a não adesão com adesão integral (OR=9,65; IC95% 1,6;56,6) e não adesão
com adesão parcial (OR=18,15; IC95% 3,5;95,4). Conclui-se que há a necessidade de estudos adicionais
que melhor investiguem as crenças e a adesão terapêutica na população idosa com diabetes, bem como
o desenvolvimento de práticas educativas com metodologias ativas que considerem as crenças em saúde
e possibilitem a promoção da autonomia nas atividades de autocuidado.
Palavras-chave: Adesão do paciente, Atenção Primária de Saúde, Diabetes mellitus, Educação em
saúde, Enfermagem em saúde pública, Envelhecimento da população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/anna.pdf

Nº de Classificação: 18188
BARBOSA, Camila Padilha. Educação em saúde auditiva no neonato e lactente com profissionais
de enfermagem. 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde da Família nos cenários do cuidado de Enfermagem
Orientador: Griz, Silvana Maria Sobral
Resumo: A audição é um dos sentidos necessários à aquisição de importantes informações para o
desenvolvimento humano. Essa relação entre audição e o desenvolvimento da linguagem oral faz com
que o diagnóstico da perda auditiva deva ser realizado o mais cedo possível. Para isso, é necessária a
atuação de uma equipe multidisciplinar. Este estudo destaca os profissionais de Enfermagem, pelo fato
destes estarem em contato mais direto e por maior tempo com a clientela atendida no serviço de saúde.
Entretanto, para que estes profissionais atuem na promoção da saúde auditiva há necessidade destes
obterem informações sobre esta temática, por meio de ações educativas, considerando que esta não é
abordada sistematicamente em sua formação profissional. O eixo norteador desta dissertação foi: ações
de educação em saúde podem modificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem frente à
saúde auditiva do neonato e lactente? Para responder essa questão foram feitos três artigos. O artigo
de revisão objetivou investigar estudos sobre educação em saúde e capacitação que abordassem o
tema triagem neonatal e/ou audição. As bases de dados pesquisadas foram Lilacs, Medline e IBECS,
resultando em dez estudos, publicados no Brasil e em outros países, em português e inglês, entre 2003
e
2010. As ações educativas encontradas foram: sessões educativas, distribuição de folhetos,
cartazes, manuais, desenvolvimento de um site, orientações transmitidas oralmente, grupos focais e
avaliação de material educativo. O número de publicações, sobre educação em saúde e/ou capacitação
na área de triagem neonatal e/ou audição, para profissionais de saúde, é reduzido, principalmente
envolvendo o profissional de enfermagem. O primeiro artigo original teve como objetivo investigar o
conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca da saúde auditiva de neonatos e lactentes.
Participaram 106 profissionais da equipe de enfermagem que atuavam em um hospital universitário.
Estes que responderam a um questionário semiestruturado, contendo informações sobre sua formação,
local de trabalho e conhecimentos acerca da saúde auditiva. Os resultados apontaram para o pouco
conhecimento sobre a avaliação da audição de neonatos e lactentes. Destarte, foi observada a
necessidade de: (a) divulgar as informações para o profissional de enfermagem sobre a importância da
detecção, diagnóstico e intervenção o mais
cedo possível; (b) divulgar o conhecimento sobre os
indicadores de risco para perda auditiva; e,
(c) maior envolvimento da equipe de profissionais de
enfermagem envolvidos com os neonatos e lactentes no que se refere à saúde auditiva infantil. O
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segundo artigo original objetivou verificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem após ações
educativas em saúde auditiva infantil.
Participaram 82 profissionais enfermagem, no período entre
março e setembro de 2011. Todos responderam a um questionário semiestruturado antes e após ações
educativas desenvolvidas. Estas ações educativas foram baseadas na metodologia de Paulo Freire, que
tem a problematização como ponto de partida, a fim de valorizar o aprender do aprendiz. Ao final,
pôde-se observar mudança significativa de conhecimento dos profissionais de Enfermagem, após a
ação educativa, na maioria das variáveis analisadas. Então, acredita-se que a metodologia utilizada nas
ações educativas pode ter contribuído para o aumento do conhecimento sobre saúde
auditiva do
neonato e lactente.
Palavras-chave: Audição, Educação em saúde, Enfermagem, Triagem neonatal.

Abstract: Hearing is a sensory system in which involves important information for the human
development.
The relation between the ability to hear and the oral language acquisition makes
mandatory one investigate this system as soon as possible. In order to achieve this goal, it is needed a
multidisciplinary team, which embraces nurses. Those professionals are one of the first who attend the
neonate most of the time. However, in order to help the neonatal population in hearing promotion, they
need to obtain information, through educative interventions, regarding to hearing
and most of the
knowledge which is associated to that, as the nurse professionals did not receive those information
during formal education. The mainstream of this work was the following question: educative interventions
in health can modify the nurse´s knowledge regarding to hearing health? In order to answer that, three
articles were made. The review article investigated studies regarding to education in health, in which
bought up neonate screening and/or hearing. It were search on Lilacs, Medline, and IBECS data base,
resulting in ten studies, published in Brazil and other countries, in Portuguese or in English, between the
years of 2003 and 2010. Educative interventions were found as follows: educative sessions, folders
distribution, layouts, handouts, sites, verbal orientations, discussion groups, and evaluation of educative
material. Very little was found regarding to educative health in neonatal screening and/or haring, for
health professionals, especially for nurses. The first original article investigated the nurse´s knowledge
regarding to hearing health in neonates and infants. Participated in this study 106 nurses professionals of
a hospital university center, who answered a questioner, which information about their formal education,
local of work, and knowledge about hearing health. The results points out that those professionals had
few knowledge about hearing evaluation of neonates and infants. It was seen
thee need of: (a)
disseminate hearing health information for nurses, especially the mandatory
need for detection,
diagnosis, and interventions as soon as possible; (b) disseminate the knowledge of hearing loss risk
indicators; and, (c) major involvement of the nurses personnel in the hearing health for neonates and
infants. The second original article verified the changing in knowledge of the nurses after an educative
intervention regarding to hearing health in neonate and infants. Participated in this study 82 nurses,
during a period of March and September of 2011. All of them answered a questioner before and after the
educative interventions. Those were based on Paulo Freire´s Theory, which brings the problems brought
up from the nurses as starting point to develop the educative actions. At the end, it could be observed
that there were significant changes in the nurse´s knowledge for most variables analyzed. It is believed
that the used methodology for the educative interventions contributed to the increasing in knowledge
about hearing health of the neonate and infant.
Key words: Health Education, Neonatal Screening, Hearing, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/camila.pdf
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BULHÕES, Claudia Correa. Distúrbios do sono e acidentes ou incidentes no trabalho em turnos de
profissionais de enfermagem. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Neuropsiquiatria
e Ciências do Comportamento) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Neurologia
Linha de Pesquisa: Distúrbios do Sono
Orientador: Junior, Luiz Ataide
Resumo: Objetivo: Apresentar as características do sono normal, as alterações relacionadas ao trabalho
em turnos, identificadas em profissionais de enfermagem que trabalham em unidades de terapia
intensiva, e a forma de evidenciá-las. Métodos: Foi realizada revisão integrativa incluindo publicações
entre 1989 e 2012, com metodologia que permitisse obter evidências nos níveis I a III. Foram obedecidas
as seis etapas do método de Torraco e de Whittmore & Kalf. Resultados: Foram incluídos 16 revisões, 31
artigos, um livro e uma dissertação, totalizando 51 publicações. Devido à alteração da arquitetura do sono
normal, evidenciou-se que o trabalho em turnos em unidade de terapia intensiva, em baixas
temperaturas, alta luminosidade e necessidade de privação de sono, com alto estado de alerta, promove
alterações: a) do biorritmo circadiano da temperatura corporal interna, alentecendo o tempo de resposta
para tarefas contínuas ou sustentadas e comprometendo o comportamento emocional e psicológico; b)
das concentrações de leptina e grelina, favorecendo obesidade; c) das secreções de hormônio do
crescimento, da prolactina, do hormônio tireotrófico e do cortisol, mantendo a vigília. Na impossibilidade
de polissonografia, devem ser empregados: avaliação da circunferência cervical, classificação de
Mallampati, bem como os questionários de Pittsburgh, Epworth, Berlim e cronobiológico, além da
investigação de síndrome de pernas inquietas e de movimentos involuntários das pernas. Conclusão: As
evidências indicam que o trabalho em turnos se associa a prejuízos aos profissionais de enfermagem e
aos pacientes devido ao aumento do risco de acidentes/incidentes ocupacionais, o que está a requerer
avaliação da arquitetura do sono para sua seleção.
Palavras-chave: Privação do sono, Trabalho em turnos.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto.
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CARVALHO, Emanoela Brito de. A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento na Estratégia Saúde da Família. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Saúde da criança e do adlescente) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Crescimento e Desenvolvimento
Orientador: Kovacs, Maria Helena
Resumo: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é um eixo referencial para todas as
atividades de atenção à criança. O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF) realiza esse
acompanhamento por meio da avaliação de parâmetros durante a consulta de puericultura, tendo como
objeto a criança sadia, visando uma assistência global e individualizada. Nesse processo de trabalho
tem-se o intuito de obter como produto final a melhoria de saúde desta população. O objetivo desse
estudo foi avaliar o processo de trabalho
na consulta de enfermagem no acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento na Estratégia Saúde da Família. Estudo avaliativo de caráter normativo,
com abordagem descritiva, de corte transversal, realizado em sete Unidades de Saúde da Família (USF)
pertencentes à Microrregião 4.1 do Distrito Sanitário IV (Secretaria de Saúde da Cidade do Recife-PE)
com maior número de crianças menores de um ano atendidas em 2010. A amostra foi selecionada de
modo intencional, constou de sete enfermeiras e foram observadas 80 consultas de puericultura. Os
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dados foram coletados em instrumentos adaptados e validados.
Foram utilizados dois tipos de
triangulação: fontes de informação (enfermeiras das equipes selecionadas e os prontuários) e técnicas
de observação (Observação sistemática da estrutura e
das consultas de puericultura, questionário
estruturado e dados secundários). Foi observado
que nenhuma equipe dispunha de fichas para o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, assim como das normas do Ministério da
Saúde para esse acompanhamento. Em apenas 25% das consultas a mensuração do peso foi realizada
pela
enfermeira e em todas não foi realizado o cálculo do ganho de peso da criança. Quanto à
identificação de marcos do desenvolvimento, em 49% das consultas observadas não ocorreu nenhuma
avaliação das crianças, chamando a atenção aos 66,7% de omissão observada no primeiro mês de
vida. Não houve o registro dos marcos em 81,3% das consultas de primeira vez e em 90,6% das
subsequentes e nenhum registro das orientações de atividades de estímulo
para o seu
desenvolvimento. Apesar das dificuldades de infraestrutura, especialmente impressos e equipamentos
adequados, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a atividade. Pode-se afirmar que, o
processo assistencial requer ajustes, a fim de abranger aspectos essenciais na atenção à saúde da
criança. Na dimensão técnico-científica do processo
assistencial foram observadas falhas e há
necessidade de reformulações em procedimentos e treinamentos para aprimorar a qualidade dessas
ações. A falta de treinamento pode ter
influenciado a qualidade e interpretação da avaliação do
crescimento e do desenvolvimento, assim como a qualidade dos registros. Os achados do estudo
podem contribuir para indicar
modificações que contribuam para melhorar as ações de
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento pelo enfermeiro, no primeiro ano de vida na ESF,
para o Recife e outras USF com características semelhantes.
Palavras-chave: Crescimento, Desenvolvimento, Processo de trabalho, Saúde da família.

Abstract: The accompaniment of the growth and development is a reference axis for all the activities of
attention to the child. The nurse in the Strategy Health of the family carries through this accompaniment
by means of the evaluation of parameters during the consultation childcare, having as object healthy
child, aiming at a global and individualized assistance. In this working process has the aim to obtain as a
final product to improve the health of this population. The aim of this study was to assess the work in
nursing consultation in the growth and development in the Strategy Health of the family. Evaluative study
of normative, descriptive approach to cross-sectional study, conducted in seven Family Health Units
(USF) belonging to Microregion 4.1 of District IV Health (Health Department of the City of RecifePE) with
the largest number of children under served a year in 2010. The sample was selected intentionally,
consisted of seven nurses and 80 were observed consultations. Data were collected on instruments
adapted and validated. We used two types of triangulation: sources of information (selected teams of
nurses and medical records) and observation techniques (Systematic observation of the structure and
routine visits, questionnaire estruturado and secondary data). It was observed that no team had charts
for monitoring of child growth and development, as well as the rules of the Ministry of Health for this
monitoring. In only 25% of the consultations of the weight measurement was performed by a nurse and
was not
performed in all the calculation of the weight gain of the child. The identification of
developmental milestones, in 49% of observed consultations there was no assessment of children,
calling attention to the omission of 66.7% observed in the first months of life. There was no record of the
milestones in 81.3% of queries first time and 90.6% in the subsequent guidelines and no record of
activities to stimulate their development. Despite difficulties in
infrastructure, especially printed and
suitable equipment, the nurses showed professional satisfaction with the activity. It can be argued that
the process requires care settings in order to
cover essential aspects of care of the child. In the
technical-scientific assistance process failures were observed and there is need for reformulation of
procedures and training to improve the quality of these actions. Lack of training may have influenced the
quality of the evaluation and interpretation of growth and development as well as the quality of records.
The
study findings may help to indicate changes that improve the actions of the growth and
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development for nurses in the first year of life in the ESF, to Recife and other USF with
characteristics.

similar

Key words: Growth, Development, Family Health, Work process.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.ufpe.br/posca/images/documentos/teses_e_cissertacoes/dissertacao_emanoela_brito_25_me.
pdf
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CARVALHO, Emanoela Brito de. A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento na Estratégia Saúde da Família. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Saúde da criança e do adlescente) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Crescimento e Desenvolvimento
Orientador: Sarinho, Sílvia Wanick
Resumo: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é um eixo referencial para todas as
atividades de atenção à criança. O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF) realiza esse
acompanhamento por meio da avaliação de parâmetros durante a consulta de puericultura, tendo como
objeto a criança sadia, visando uma assistência global e individualizada. Nesse processo de trabalho
tem-se o intuito de obter como produto final a melhoria de saúde desta população. O objetivo desse
estudo foi avaliar o processo de trabalho
na consulta de enfermagem no acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento na Estratégia Saúde da Família. Estudo avaliativo de caráter normativo,
com abordagem descritiva, de corte transversal, realizado em sete Unidades de Saúde da Família (USF)
pertencentes à Microrregião 4.1 do Distrito Sanitário IV (Secretaria de Saúde da Cidade do Recife-PE)
com maior número de crianças menores de um ano atendidas em 2010. A amostra foi selecionada de
modo intencional, constou de sete enfermeiras e foram observadas 80 consultas de puericultura. Os
dados foram coletados em instrumentos adaptados e validados.
Foram utilizados dois tipos de
triangulação: fontes de informação (enfermeiras das equipes selecionadas e os prontuários) e técnicas
de observação (Observação sistemática da estrutura e
das consultas de puericultura, questionário
estruturado e dados secundários). Foi observado
que nenhuma equipe dispunha de fichas para o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, assim como das normas do Ministério da
Saúde para esse acompanhamento. Em apenas 25% das consultas a mensuração do peso foi realizada
pela
enfermeira e em todas não foi realizado o cálculo do ganho de peso da criança. Quanto à
identificação de marcos do desenvolvimento, em 49% das consultas observadas não ocorreu nenhuma
avaliação das crianças, chamando a atenção aos 66,7% de omissão observada no primeiro mês de
vida. Não houve o registro dos marcos em 81,3% das consultas de primeira vez e em 90,6% das
subsequentes e nenhum registro das orientações de atividades de estímulo
para o seu
desenvolvimento. Apesar das dificuldades de infraestrutura, especialmente impressos e equipamentos
adequados, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a atividade. Pode-se afirmar que, o
processo assistencial requer ajustes, a fim de abranger aspectos essenciais na atenção à saúde da
criança. Na dimensão técnico-científica do processo
assistencial foram observadas falhas e há
necessidade de reformulações em procedimentos e treinamentos para aprimorar a qualidade dessas
ações. A falta de treinamento pode ter
influenciado a qualidade e interpretação da avaliação do
crescimento e do desenvolvimento, assim como a qualidade dos registros. Os achados do estudo
podem contribuir para indicar
modificações que contribuam para melhorar as ações de
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento pelo enfermeiro, no primeiro ano de vida na ESF,
para o Recife e outras USF com características semelhantes.
Palavras-chave: Crescimento, Desenvolvimento, Processo de trabalho, Saúde da família.
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Abstract: The accompaniment of the growth and development is a reference axis for all the activities of
attention to the child. The nurse in the Strategy Health of the family carries through this accompaniment
by means of the evaluation of parameters during the consultation childcare, having as object healthy
child, aiming at a global and individualized assistance. In this working process has the aim to obtain as a
final product to improve the health of this population. The aim of this study was to assess the work in
nursing consultation in the growth and development in the Strategy Health of the family. Evaluative study
of normative, descriptive approach to cross-sectional study, conducted in seven Family Health Units
(USF) belonging to Microregion 4.1 of District IV Health (Health Department of the City of RecifePE) with
the largest number of children under served a year in 2010. The sample was selected intentionally,
consisted of seven nurses and 80 were observed consultations. Data were collected on instruments
adapted and validated. We used two types of triangulation: sources of information (selected teams of
nurses and medical records) and observation techniques (Systematic observation of the structure and
routine visits, questionnaire estruturado and secondary data). It was observed that no team had charts
for monitoring of child growth and development, as well as the rules of the Ministry of Health for this
monitoring. In only 25% of the consultations of the weight measurement was performed by a nurse and
was not
performed in all the calculation of the weight gain of the child. The identification of
developmental milestones, in 49% of observed consultations there was no assessment of children,
calling attention to the omission of 66.7% observed in the first months of life. There was no record of the
milestones in 81.3% of queries first time and 90.6% in the subsequent guidelines and no record of
activities to stimulate their development. Despite difficulties in
infrastructure, especially printed and
suitable equipment, the nurses showed professional satisfaction with the activity. It can be argued that
the process requires care settings in order to
cover essential aspects of care of the child. In the
technical-scientific assistance process failures were observed and there is need for reformulation of
procedures and training to improve the quality of these actions. Lack of training may have influenced the
quality of the evaluation and interpretation of growth and development as well as the quality of records.
The
study findings may help to indicate changes that improve the actions of the growth and
development for nurses in the first year of life in the ESF, to Recife and other USF with
similar
characteristics.
Key words: Growth, Development, Family Health, Work process.
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pdf

Nº de Classificação: 18193
MORENO, Emilly Anne Cardoso. Fatores associados ao risco de trantorno mental comum. 2012 . p.
100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde nos Diferentes Cenários do Cuidar
Orientador: Lima, Luciane Soares de
Resumo: O transtorno mental comum está entre as causas mais frequentes de desabilidade na
atualidade
e constitui uma porção substancial da morbidade vista na atenção primária, sendo
considerado
um problema de saúde pública. A identificação dos fatores associados ao transtorno
possibilita focalizar os grupos de risco e direcionar o cuidado. A presente dissertação está no formato
preconizado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Pernambuco, estruturada em forma de artigos, um de revisão e um original,
com metodologias descritas separadamente. O primeiro artigo,
intitulado: Fatores associados ao
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transtorno mental comum: uma revisão integrativa, objetivou avaliar a produção científica disponível na
literatura sobre os fatores associados ao transtorno mental comum. Foi realizado em seis etapas e
utilizou para seleção as bases de dados: PubMed, LILACS, RCAAP, ADOLEC e CidSaúde. Dentre os
principais resultados, destacam-se: sexo feminino, baixa escolaridade, baixa renda, violência e uso de
álcool como
prenunciadores importantes para o transtorno. Foi evidenciada uma lacuna de
conhecimento no que se refere à identificação desses fatores em usuários da estratégia saúde da
família e poucos estudos voltados para o público masculino, em relação aos estudos envolvendo a
população feminina. O segundo artigo, intitulado: Transtorno mental comum: prevalência e
fatores
associados, objetivou identificar a prevalência e os fatores associados ao risco de transtorno mental
comum em usuários da estratégia saúde da família do distrito sanitário V da cidade do Recife-PE. Tratase de um estudo transversal, analítico e observacional, com amostra estratificada por sexo, de 404
usuários (45% homens e 55% mulheres). O risco para o transtorno foi avaliado utilizando o Self-Report
Questionnaire-20 e na análise multivariada dos dados utilizou-se regressão de Poisson com variância
robusta. A prevalência identificada foi de 33,9% (20,2% no sexo masculino e 45,2% no feminino) e as
variáveis que se associaram significativamente ao transtorno foram: sexo, renda mensal individual,
doença crônica, portador de transtorno mental na família e percepção de ter sofrido maus tratos ao
longo da vida. Todo esse panorama deve ser considerado para o planejamento de medidas eficazes de
educação voltadas para a promoção da saúde, com a efetivação da saúde mental. Nesse contexto, o
enfermeiro é capaz de prestar uma assistência integral, promovendo ações de saúde tanto no nível
individual quanto coletivo na perspectiva da integralidade da assistência, atuando como agente de
transformação social e melhorando a qualidade de vida da população.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Educação em saúde, Enfermagem, Fatores Associados,
Saúde mental, Transtorno Mental Comum.

Abstract: The common mental disorder is among the most frequent causes of disability in the present,
form a substantial portion of the morbidity seen in primary care, and is considered a public health
problem. The identification of factors associated with the disorder allows focus on risk groups and direct
care. In attention to the format recommended by the Postgraduate Program in Nursing at the Center for
Health Sciences, Federal University of Pernambuco, the dissertation is structured in articles, a review
and an original, with methodologies described separately. The first article, entitled: Factors associated
with common mental disorders: an integrative review, aimed to assess the available scientific literature
on the factors associated with common mental disorders. It was conducted in six stages and used for
selection the databases: PubMed, LILACS, RCAAP, ADOLEC and CidSaúde. Among the main results
are: female sex, low education, low income, violence and alcohol use as important prognosticators for
mental disorders. It was revealed a knowledge gap regarding the identification of these factors in users
of the family health strategy and few studies aimed at the male audience, in relation to studies involving
the female population. The second article, titled: Common Mental Disorder: Prevalence and Associated
Factors, aimed to identify the
prevalence and factors associated with the risk for common mental
disorders in users of the health strategy of the family health district V of Recife-PE. This is a crosssectional, observational and analytical study, with sample stratified by sex, of 404 users (45% men and
55% women). The risk for the disorder was evaluated using the Self-Report Quesionnaire-20 and for the
multivariate analysis the Poisson regression with robust variance was used. The identified prevalence
was 33.9% (20.2% for males and 45.2% in females) and the variables significantly associated with the
disorder were: sex, individual monthly income, health monitoring, patients with mental disorders in the
family and those who perceived
mistreatment through their lives. This whole scenario should be
considered for the planning of effective education for health promotion, with the effectiveness of mental
health. In this context, nurses are able to provide comprehensive care, promoting health actions at both
the individual and collective perspective, acting as agents of social change and improving the quality of
life.
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Key words: Associated Factors, Primary Health Care, Health Education, Nurse, Common Mental
Disorders, Mental Health.
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Resumo: O transtorno mental comum está entre as causas mais frequentes de desabilidade na
atualidade
e constitui uma porção substancial da morbidade vista na atenção primária, sendo
considerado
um problema de saúde pública. A identificação dos fatores associados ao transtorno
possibilita focalizar os grupos de risco e direcionar o cuidado. A presente dissertação está no formato
preconizado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Pernambuco, estruturada em forma de artigos, um de revisão e um original,
com metodologias descritas separadamente. O primeiro artigo,
intitulado: Fatores associados ao
transtorno mental comum: uma revisão integrativa, objetivou avaliar a produção científica disponível na
literatura sobre os fatores associados ao transtorno mental comum. Foi realizado em seis etapas e
utilizou para seleção as bases de dados: PubMed, LILACS, RCAAP, ADOLEC e CidSaúde. Dentre os
principais resultados, destacam-se: sexo feminino, baixa escolaridade, baixa renda, violência e uso de
álcool como
prenunciadores importantes para o transtorno. Foi evidenciada uma lacuna de
conhecimento no que se refere à identificação desses fatores em usuários da estratégia saúde da
família e poucos estudos voltados para o público masculino, em relação aos estudos envolvendo a
população feminina. O segundo artigo, intitulado: Transtorno mental comum: prevalência e
fatores
associados, objetivou identificar a prevalência e os fatores associados ao risco de transtorno mental
comum em usuários da estratégia saúde da família do distrito sanitário V da cidade do Recife-PE. Tratase de um estudo transversal, analítico e observacional, com amostra estratificada por sexo, de 404
usuários (45% homens e 55% mulheres). O risco para o transtorno foi avaliado utilizando o Self-Report
Questionnaire-20 e na análise multivariada dos dados utilizou-se regressão de Poisson com variância
robusta. A prevalência identificada foi de 33,9% (20,2% no sexo masculino e 45,2% no feminino) e as
variáveis que se associaram significativamente ao transtorno foram: sexo, renda mensal individual,
doença crônica, portador de transtorno mental na família e percepção de ter sofrido maus tratos ao
longo da vida. Todo esse panorama deve ser considerado para o planejamento de medidas eficazes de
educação voltadas para a promoção da saúde, com a efetivação da saúde mental. Nesse contexto, o
enfermeiro é capaz de prestar uma assistência integral, promovendo ações de saúde tanto no nível
individual quanto coletivo na perspectiva da integralidade da assistência, atuando como agente de
transformação social e melhorando a qualidade de vida da população.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Educação em saúde, Enfermagem, Fatores Associados,
Saúde mental, Transtorno Mental Comum.

Abstract: The common mental disorder is among the most frequent causes of disability in the present,
form a substantial portion of the morbidity seen in primary care, and is considered a public health
problem. The identification of factors associated with the disorder allows focus on risk groups and direct
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care. In attention to the format recommended by the Postgraduate Program in Nursing at the Center for
Health Sciences, Federal University of Pernambuco, the dissertation is structured in articles, a review
and an original, with methodologies described separately. The first article, entitled: Factors associated
with common mental disorders: an integrative review, aimed to assess the available scientific literature
on the factors associated with common mental disorders. It was conducted in six stages and used for
selection the databases: PubMed, LILACS, RCAAP, ADOLEC and CidSaúde. Among the main results
are: female sex, low education, low income, violence and alcohol use as important prognosticators for
mental disorders. It was revealed a knowledge gap regarding the identification of these factors in users
of the family health strategy and few studies aimed at the male audience, in relation to studies involving
the female population. The second article, titled: Common Mental Disorder: Prevalence and Associated
Factors, aimed to identify the
prevalence and factors associated with the risk for common mental
disorders in users of the health strategy of the family health district V of Recife-PE. This is a crosssectional, observational and analytical study, with sample stratified by sex, of 404 users (45% men and
55% women). The risk for the disorder was evaluated using the Self-Report Quesionnaire-20 and for the
multivariate analysis the Poisson regression with robust variance was used. The identified prevalence
was 33.9% (20.2% for males and 45.2% in females) and the variables significantly associated with the
disorder were: sex, individual monthly income, health monitoring, patients with mental disorders in the
family and those who perceived
mistreatment through their lives. This whole scenario should be
considered for the planning of effective education for health promotion, with the effectiveness of mental
health. In this context, nurses are able to provide comprehensive care, promoting health actions at both
the individual and collective perspective, acting as agents of social change and improving the quality of
life.
Key words: Associated Factors, Primary Health Care, Health Education, Nurse, Common Mental
Disorders, Mental Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/emilly.pdf

Nº de Classificação: 18194
BEZERRA, Francimar Nipo. Estresse ocupacional nos enfermeiros que atuam no serviço de
atendimento móvel de urgência à luz da teoria de Betty Neuman. 2012 . p. 128. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde nos diferentes Cenários do Cuidar
Orientador: Ramos, Vânia Pinheiro
Resumo: O estresse ocupacional pode afetar a saúde física e psíquica dos indivíduos, sendo
responsável
pelo afastamento de indivíduos de sua atividade laboral. O eixo norteador desta
Dissertação foi: qual a percepção dos enfermeiros que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência sobre o estresse ocupacional à luz da Teoria de Betty Neuman? O artigo de revisão integrativa
da literatura objetivou analisar a produção científica relacionada ao modo como o estresse ocupacional
está presente na vida do enfermeiro que atua no cenário da urgência e emergência. As bases de dados
utilizadas foram Bdenf, Lilacs, Medline, Pubmed e o
repositório Scielo, obtendo-se oito artigos
publicados no Brasil e nos Estados Unidos, em português e inglês, entre 2001 e 2010. Os resultados
apontaram que o estresse ocupacional dos enfermeiros de urgência e emergência está relacionado à
escassez de recursos humanos, a carga horária de trabalho, instalações físicas e recursos materiais
inadequados, além de plantões noturnos, interface trabalho-lar, relacionamentos interpessoais, trabalho
em clima de competitividade e distanciamento entre teoria e prática. O artigo original teve como objetivo
compreender a percepção dos enfermeiros que atuam no SAMU sobre o estresse ocupacional à luz da
Teoria de Betty Neuman. O estudo foi do tipo descritivo, exploratório com
abordagem qualitativa,
realizado no SAMU Recife com 21 sujeitos que tinham no mínimo um ano de experiência na instituição.
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As entrevistas semiestruturadas seguiram a questão
norteadora “Como você se sente atuando no
SAMU Recife?”. Os dados coletados foram analisados de acordo com a técnica categorial da Análise do
Conteúdo de Bardin. Em seguida, as categorias foram avaliadas à luz da Teoria de Enfermagem de
Betty Neuman, que se refere ao ser humano como um sistema aberto em constante interação com
estressores, de forma positiva ou negativa, e sempre em modificação. Como resultado, obtivemos as
seguintes categorias temáticas: “Peculiaridades inerentes à atividade no SAMU”, “Estresse ocupacional
no SAMU”, “Satisfação em salvar vidas”. A reação dos indivíduos diante do estresse depende da análise
de cada um em relação aos estressores, o mesmo estressor pode causar respostas diversas em pessoas
distintas. Embora o cenário da urgência seja repleto de estressores, a satisfação em atuar salvando
vidas supera essas dificuldades.
Palavras-chave: Assistência pré-hospitalar, Enfermagem em emergência, Enfermagem em saúde do
trabalhador, Estresse ocupacional.

Abstract: Occupational stress can affect physical and mental health of individuals, being responsible for
the removal of individuals from their work activities. The guiding principle of this thesis was: what is the
perception of nurses working in Service Mobile Emergency about occupational stress to the Theory Betty
Neuman? The article integrative literature review aimed to analyze the scientific production related to
how occupational stress is present in the lives of the nurses who work in the setting of urgent and
emergency care. The databases used were Bdenf, Lilacs, Medline, Pubmed and Scielo repository,
yielding eight articles published in Brazil and the United States, in Portuguese and English, between
2001 and 2010. The results showed that occupational stress of nurses in emergency care is related to
the shortage of manpower, workload, physical facilities and inadequate material resources, and night
shifts, work-home interface, interpersonal relationships, work climate and competitiveness gap between
theory and practice. The original article was aimed at understanding the perception of nurses working in
the SAMU about occupational stress to the Theory Betty Neuman. The study was
a descriptive,
exploratory qualitative approach, conducted in Recife SAMU with 21 subjects who had at least one year
of experience at the institution. The semistructured interviews followed the guiding question “How do you
feel working in Recife SAMU?”. The collected
data were analyzed according to the technique of
Categorical Content Analysis of Bardin. Then, the categories were evaluated in light of Nursing Theory
Betty Neuman, which refers to the human as an open system in constant interaction with stressors,
positively or negatively, and ever-changing. As a result, we obtained the following thematic categories:
"Peculiarities inherent to the SAMU", "Occupational stress in SAMU", "Satisfaction in saving lives". The
reaction of individuals depends on the stress analysis of each in relation to stressors, the same stressor
can cause different responses in different people. Although the scenario of urgency is
filled with
stressors, satisfaction at work saving lives overcomes these difficulties.
Key words: Occupational stress, Pre-hospital care, Emergency nursing, Occupational health nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/francimar.pdf

Nº de Classificação: 18194
BEZERRA, Francimar Nipo. Estresse ocupacional nos enfermeiros que atuam no serviço de
atendimento móvel de urgência à luz da teoria de Betty Neuman. 2012 . p. 128. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde nos diferentes Cenários do Cuidar
Orientador: Silva, Telma Marques da
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Resumo: O estresse ocupacional pode afetar a saúde física e psíquica dos indivíduos, sendo
responsável
pelo afastamento de indivíduos de sua atividade laboral. O eixo norteador desta
Dissertação foi: qual a percepção dos enfermeiros que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência sobre o estresse ocupacional à luz da Teoria de Betty Neuman? O artigo de revisão integrativa
da literatura objetivou analisar a produção científica relacionada ao modo como o estresse ocupacional
está presente na vida do enfermeiro que atua no cenário da urgência e emergência. As bases de dados
utilizadas foram Bdenf, Lilacs, Medline, Pubmed e o
repositório Scielo, obtendo-se oito artigos
publicados no Brasil e nos Estados Unidos, em português e inglês, entre 2001 e 2010. Os resultados
apontaram que o estresse ocupacional dos enfermeiros de urgência e emergência está relacionado à
escassez de recursos humanos, a carga horária de trabalho, instalações físicas e recursos materiais
inadequados, além de plantões noturnos, interface trabalho-lar, relacionamentos interpessoais, trabalho
em clima de competitividade e distanciamento entre teoria e prática. O artigo original teve como objetivo
compreender a percepção dos enfermeiros que atuam no SAMU sobre o estresse ocupacional à luz da
Teoria de Betty Neuman. O estudo foi do tipo descritivo, exploratório com
abordagem qualitativa,
realizado no SAMU Recife com 21 sujeitos que tinham no mínimo um ano de experiência na instituição.
As entrevistas semiestruturadas seguiram a questão
norteadora “Como você se sente atuando no
SAMU Recife?”. Os dados coletados foram analisados de acordo com a técnica categorial da Análise do
Conteúdo de Bardin. Em seguida, as categorias foram avaliadas à luz da Teoria de Enfermagem de
Betty Neuman, que se refere ao ser humano como um sistema aberto em constante interação com
estressores, de forma positiva ou negativa, e sempre em modificação. Como resultado, obtivemos as
seguintes categorias temáticas: “Peculiaridades inerentes à atividade no SAMU”, “Estresse ocupacional
no SAMU”, “Satisfação em salvar vidas”. A reação dos indivíduos diante do estresse depende da análise
de cada um em relação aos estressores, o mesmo estressor pode causar respostas diversas em pessoas
distintas. Embora o cenário da urgência seja repleto de estressores, a satisfação em atuar salvando
vidas supera essas dificuldades.
Palavras-chave: Assistência pré-hospitalar, Enfermagem em emergência, Enfermagem em saúde do
trabalhador, Estresse ocupacional.

Abstract: Occupational stress can affect physical and mental health of individuals, being responsible for
the removal of individuals from their work activities. The guiding principle of this thesis was: what is the
perception of nurses working in Service Mobile Emergency about occupational stress to the Theory Betty
Neuman? The article integrative literature review aimed to analyze the scientific production related to
how occupational stress is present in the lives of the nurses who work in the setting of urgent and
emergency care. The databases used were Bdenf, Lilacs, Medline, Pubmed and Scielo repository,
yielding eight articles published in Brazil and the United States, in Portuguese and English, between
2001 and 2010. The results showed that occupational stress of nurses in emergency care is related to
the shortage of manpower, workload, physical facilities and inadequate material resources, and night
shifts, work-home interface, interpersonal relationships, work climate and competitiveness gap between
theory and practice. The original article was aimed at understanding the perception of nurses working in
the SAMU about occupational stress to the Theory Betty Neuman. The study was
a descriptive,
exploratory qualitative approach, conducted in Recife SAMU with 21 subjects who had at least one year
of experience at the institution. The semistructured interviews followed the guiding question “How do you
feel working in Recife SAMU?”. The collected
data were analyzed according to the technique of
Categorical Content Analysis of Bardin. Then, the categories were evaluated in light of Nursing Theory
Betty Neuman, which refers to the human as an open system in constant interaction with stressors,
positively or negatively, and ever-changing. As a result, we obtained the following thematic categories:
"Peculiarities inherent to the SAMU", "Occupational stress in SAMU", "Satisfaction in saving lives". The
reaction of individuals depends on the stress analysis of each in relation to stressors, the same stressor
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can cause different responses in different people. Although the scenario of urgency is
stressors, satisfaction at work saving lives overcomes these difficulties.

filled with

Key words: Occupational stress, Pre-hospital care, Emergency nursing, Occupational health nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/francimar.pdf

Nº de Classificação: 18195
CARVALHO, Karenina Elice Guimarães. Cuidado de Enfermagem ao adolescente: proposta de
educação em saúde sobre o preservativo masculino. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde da Família nos cenários do Cuidado de Enfermagem
Orientador: Araújo, Ednaldo Cavalcante de
Resumo: As atividades de Educação em Saúde são ferramentas para a promoção da saúde sexual dos
adolescentes, por meio da conscientização e adoção de práticas mais saudáveis. Este estudo tem por
objetivo elaborar proposta de atividade de Educação em Saúde para adolescentes na temática do uso do
preservativo masculino. Foi utilizada a Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva
- TIPESC como base metodológica, seguindose as três primeiras etapas: captação da realidade objetiva,
interpretação da realidade objetiva, e construção do projeto de intervenção. Os resultados são
apresentados na forma de três artigos. O artigo de revisão integrativa mostra evidências sobre atividades
de Educação em Saúde voltadas para adolescentes na temática das IST/HIV, as quais se baseiam em
ideais dialógicos, problematizadores, transformadores e na formação grupal, permitindo ao adolescente
expor suas ideias, dúvidas e repensarem suas atitudes. O artigo original 1 aborda a investigação do
conhecimento e das informações sobre o uso do preservativo masculino de 71 adolescentes, do sexo
masculino e feminino, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, frequentadores do Grupo AdoleScER do
Recife, Pernambuco. As respostas encontradas orientam para a execução de ações de Educação em
Saúde sexual, como o uso adequado dos preservativos, para os adolescentes. O artigo original 2
descreve a elaboração da proposta de atividade de Educação em Saúde na temática do uso do
preservativo masculino voltada para os adolescentes do Grupo AdoleScER. A proposta tomou como
subsídio as respostas dos adolescentes e as evidências das atividades de Educação em Saúde, sendo
composta de duas ações: uma oficina para os adolescentes e um círculo de cultura para seus familiares.
Os resultados apontaram que a execução dessa proposta poderá trazer benefícios à saúde dos
adolescentes, principalmente a conquista da autonomia na adoção de prevenção, levando à
sustentabilidade da vida sexual saudável e segura. Conclui-se que a saúde sexual dos adolescentes
deve ser compromisso de vários segmentos da sociedade e a execução de atividades em Educação em
Saúde é tarefa primordial para a aquisição de melhores condições de vida dos adolescentes.
Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis, Saúde pública.
Abstract: The Health Education activities are tools to promote adolescent sexual health, through the
awareness and adoption of a more healthy. This study aimed to develop an activity in Health Education
for teenagers on the male condom use.We used the Theory of Praxis Intervention in Public Health
Nursing as a methodological reference, followed by the first three steps: capture of objective reality,
interpretation of objective reality, and construction of the project intervention. The results were presented
by three articles: an integrative
review article, presenting research evidence on health education
activities focused on the STI / HIV theme to the teenagers, that base in dialogics, problematizing and
changer ideals and in the group formation, letting the teenager show your ideas, doubts and rethink your
behavior. The original article 1 talk about the pursuit of knowledge and information male condom use in
71 masculine and feminine adolescents, being 10 to 14 years old of the Adolescer Group of Recife,
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Pernambuco. The answers guide to the execution of Health Sexual Education activities, as the adequate
condom use for the teenagers. The original article 2 presents the preparation description of the Health
Education activity in the male condom use theme for the teenagers of the Adolecer Group. The purpose
take as input: the teenagers answers and the Health Education activity evidences, composed by two
actions:
a workshop for teenagers and a circle of culture to the teenagers families. The purpose
execution can bring some benefits to the teenagers health, mainly the conquest autonomy
in the
prevention adoption, leading to the sustainability of the health and safe sexual life. The teenagers sexual
health might be commitment of various society segments and execution of health education activities is
primary task to acquire better teenagers living condition.
Key words: Teenagers, Sexually Transmitted Diseases, Condoms, Health Education, Public Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/karenina.pdf

Nº de Classificação: 18196
RABELO, Marcelle Aquino. Estudo epidemiológico, genético e de suscetibilidade em
Staphylococcus SPP de amostras de pacientes e profissionais de saúde de hospital universitário
de Pernambuco. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Microbiologia) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Microbiologia
Linha de Pesquisa: Quadro clínico e etiologia das gastroenterites
Orientador: Maciel, Maria Amélia Vieira
Resumo: Desde o relato do primeiro caso de resistência à meticilina em Staphylococcus que esse microorganismo vem sendo considerado como um dos agentes de maior impac¬to para as infecções
associadas aos cuidados em saúde. A disseminação desses isolados bacterianos resistentes a múltiplas
drogas em serviços hospitalares é muitas vezes atribuída a profissionais, sendo sugerida a importância
do mesmo em surtos. O presente estudo teve como objetivo descrever a diversidade epidemiológica,
genética e a susceptibilidade antimicrobiana de Staphylococcus spp. das amostras provenientes de
secreção de nasal de profissionais de saúde e amostras clínicas de pacientes internados nas UTIs,
hemodiálise/nefrologia e clínicas cirúrgicas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco, no período de abril a agosto do ano de 2011. Foram coletadas amostras de 91 pacientes
internados nesses setores e 120 profissionais que trabalhavam nos mesmos, a fim de realizar isolamento
e identificação de Staphylococcus spp. Estas amostras foram submetidas a testes de susceptibilidade
antimicrobiana, detecção do gene mecA e avaliadas quanto a presença de clones por ribotipagem-PCR.
Assim, MRS (Staphylococcus resistente à meticilina) foi prevalente entre os técnicos de enfermagem,
48,15% (13/27) dentre as amostras positivas, e 40,74% (11/27) dos isolados oriundos dos profissionais
de saúde foram das clínicas cirúrgicas. Nos pacientes, a maior ocorrência de isolados mecA positivos
esteve entre as amostras de ponta de cateter, representando 33,33% (3/9) dos isolados. Foram
encontrados oito isolados resistentes à vancomicina dentre os MRS e com base nos padrões de
amplificação, descreveu-se 23 ribotipos, sendo um deles descrito em uma amostra de um paciente e de
um enfermeiro. O conhecimento do perfil fenotípico e molecular de amostras de Staphylococcus pode
contribuir para orientar a conduta terapêutica no tratamento e controle das infecções hospitalares.
Palavras-chave: Pacientes, Staphylococcus, Técnicas de tipagem bacteriana.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18197
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NASCIMENTO, Raphaela Santos do. Diagnósticos de Enfermagem em adolescentes com excesso
de peso. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Cavalcanti, Ana Márcia Tenório de Souza
Resumo: A obesidade é um problema de saúde pública crescente em adolescentes, decorrente de
hábitos de vida e alimentares pouco saudáveis, que podem levar ao surgimento de doenças crônicas
precocemente. Esta dissertação buscou identificar diagnósticos de enfermagem de adolescentes com
excesso de peso. O artigo de revisão integrativa caracterizou as ações de educação em saúde utilizadas
para a prevenção e tratamento da obesidade entre adolescentes, a partir de 29 publicações das bases de
dados MEDLINE e LILACS, encontradas através da Biblioteca Virtual de Saúde. Caracterizou-se:
metodologia; abordagem; ensino-aprendizagem; focos; locais; resultados. As ações educacionais
abordaram educação nutricional, aumento de atividades físicas/redução de atividades sedentárias, apoio
psicológico e mudanças ambientais, com destaque para as escolas como cenário de realização. Em sua
maioria, promoveram modificações nos hábitos de vida que resultaram em comportamentos mais
saudáveis para prevenção ou tratamento da obesidade. O artigo original identificou os diagnósticos de
enfermagem de acordo com a Classificação Internacional da Práticas de Enfermagem (CIPE) Versão 2,
em adolescentes de 10 a 14 anos de escolas públicas de Recife com excesso de peso, a partir da
identificação dos fatores associados ao excesso de peso nesta população. Foi utilizado um banco de
dados de um estudo de base populacional, com amostra de 1074 adolescentes. Foram indentificados 12
diagnósticos de enfermagem: “Risco para Obesidade”; “Risco de desenvolvimento do humano
comprometido”; “Risco de insegurança no desempenho do papel parental”; “Risco para adaptação à
parentalidade comprometida”; “Risco para capacidade da família para gerir o regime dietético
comprometida”; “Risco para capacidade para gerir o regime dietético comprometida”; “Risco para déficit
de conhecimento sobre o regime dietético”; “Risco de ingestão de alimentos excessiva”; “Auto-imagem
negativa”; “Risco para baixa auto-estima”; “Risco de bem-estar social comprometido”; e “Padrão de
exercício comprometido”. Os diagnósticos encontrados refletem o caráter multifatorial da obesidade,
apontando a necessidade de articulação interdisciplinar e intersetorial para o cuidado integral destes
adolescentes.
Palavras-chave: Adolescente, Educação em saúde, Enfermagem, Obesidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 18199
VASCONCELOS, Selene Cordeiro. Grupo terapêutico educação em saúde: promoção do autocuidado
de usuários de subtâncias psicoativas. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Ramos, Vânia Pinheiro
Resumo: O modelo de tratamento em Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas
(CAPSad) é realizado predominantemente por meio de grupos que proporcionam um ambiente
terapêutico de reflexão e aprendizado. Por isso, foi esta a questão condutora deste trabalho: como o
usuário de substâncias psicoativas percebe as intervenções do Grupo Terapêutico Educação em Saúde
na promoção de seu autocuidado? O artigo de revisão teve como objetivo analisar as estratégias
utilizadas pelos enfermeiros brasileiros nas áreas de educação em saúde e abuso de substâncias
psicoativas. Pesquisou-se na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, pesquisa essa que, após
seleção de acordo com os critérios estabelecidos, resultou em cinco artigos, os quais não abordaram
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especificamente o autocuidado. Da análise desses artigos emergiram a temática “Conhecer para cuidar”
e as subtemáticas “O enfermeiro desempenha ações de educação em saúde com os usuários de
substâncias psicoativas” e “O enfermeiro desempenha ações de educação permanente junto a
profissionais da equipe de saúde que atuam na assistência a usuários de substâncias psicoativas”. O
artigo original teve como objetivo compreender as contribuições do Grupo Terapêutico Educação em
Saúde na promoção do autocuidado de usuários de substâncias psicoativas. O estudo foi descritivo,
exploratório e qualitativo, realizado em Recife-PE, com oito usuários de substâncias psicoativas em
tratamento em um CAPSad. As entrevistas semiestruturadas seguiram as questões norteadoras: Como
era sua vida antes de frequentar o Grupo Terapêutico Educação em Saúde? Conte a sua história nesse
grupo. Qual o significado do Grupo Terapêutico Educação em Saúde para a sua vida? Como a sua vida
está agora? Realizou-se análise de conteúdo e interpretação com base em constructos da Teoria do
Autocuidado de Dorotea Orem. As categorias temáticas foram: “Motivação para a vida”; “Suporte para
identificar as demandas terapêuticas de autocuidado”; “Suporte para a construção da competência para o
autocuidado”. Esse grupo tem proporcionado um ambiente terapêutico de educação em saúde por meio
da troca de saberes entre os participantes e tem sido identificado pelos usuários como suporte para a
aquisição de hábitos saudáveis.
Palavras-chave: Autocuidado, Educação em saúde, Enfermagem, Transtorno Relacionado ao uso de
Substâncias.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/selene.pdf

Nº de Classificação: 18201
BONFIM, Suely de Fátima Santos Freire. Lesão de septo nasal em neonatos pré-termo no uso de
prongas nasais. 2012 . p. 139. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde da Família
Orientador: Leal, Luciana Pedrosa
Abstract: The increasing on the survival of preterm infants has been provided by technological
advances, thus, ventilation with continuous positive airway pressure with prongs constitute an alternative
for neonates with respiratory problems. However, the scientific evidences show occurences of nasal
injuries through the use of prongs. In this context, this study aims to evaluate the incidence and risk
factors associated with nasal septal injury in preterms using reused and new nasal prongs. The study is
the type “cohort of open therapeutic intervention”. The population includes neonates with gestational age
below 37 weeks, admitted to the neonatal unit of an university hospital in Recife, Pernambuco, Northeast
Region, Brazil. The sample was composed by 70 infants, divided in the exposed group; 39 newborns
using reused nasal prongs and non exposed; 31 ones using new prongs. Data were collected from
medical records, to characterize the sample, through the use of instruments, aiming to assess the
application of noninvasive ventilation and nursing care to neonates in using prongs, and through the
evaluation of the nasal septum. The processing and analysis were performed by SPSS software version
17.0. As products of this dissertation, were prepared three articles. The first article, Prevention of nasal
septum injury in preterm neonates for use of nasal prongs: integrative review of the literature, that
investigated the scientific evidence related to nursing care in the prevention of nasal septum injury in
premature infants. The results showed aspects of the quality and adequacy of nasal prongs and the need
for monitoring of the newborn by the nursing staff. The second one, which is an article of content
validation of the instrument, with the description of nursing care to nasal injury prevention, achieved a
concordance rate of 80% of the judges. The third one constituted the original article, which results
evidenced that 62.9% of the infants had lesions of the nasal septum, as well as the reused and new
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nasal
prongs associations didn’t constitute a risk factor for the occurrence of nasal lesions. The
residence time of the newborn in the use of non-invasive ventilation with prongs was the only factor
associated with the occurrence and severity of these injuries. It is inferred that the nursing care in the
application of therapy and daily monitoring of premature babies in the use of prong, performed during the
study, may have minimized the incidence of lesions in neonates. It is believed that the health education
service can contribute to the adequacy of
these practices of nursing care, ensuring good quality
assistance.
Key words: Continuous positive airway pressure, Premature, Wounds and injuries, Nursing cares,
Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/suely.pdf

Nº de Classificação: 18201
BONFIM, Suely de Fátima Santos Freire. Lesão de septo nasal em neonatos pré-termo no uso de
prongas nasais. 2012 . p. 139. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde da Família
Orientador: Vasconcelos, Maria Gorete Lucena de
Resumo: O aumento da sobrevida de neonatos prematuros tem sido proporcionado pelos avanços
tecnológicos, destes, a ventilação com pressão positiva contínua com prongas nasais constitui alternativa
para neonatos com problemas respiratórios. Contudo, evidências científicas mostram ocorrências de
lesões nasais pelo uso de prongas. Nesse contexto, esse estudo objetiva avaliar a incidência e os fatores
de risco associados à lesão de septo nasal em neonatos prematuros utilizando prongas nasais
reutilizadas e novas. O estudo é do tipo coorte de intervenção terapêutica aberta, a população inclui
neonatos com idade gestacional abaixo de 37 semanas admitidos na unidade neonatal de um hospital
universitário do Recife-PE, Nordeste do Brasil. A amostra foi de 70 neonatos, divididos no grupo de
expostos, 39 recémnascidos utilizando prongas nasais reutilizadas e não expostos, 31 utilizando prongas
novas. Os dados foram coletados em prontuários, para caracterização da amostra; pela utilização de
instrumentos voltados à avaliação da aplicação da ventilação não invasiva e assistência de enfermagem
aos neonatos em uso de prongas; e pela avaliação do septo nasal. O processamento e análise foram
realizados pelo software SPSS versão 17.0. Como produtos dessa dissertação foram elaborados três
artigos. O primeiro artigo “Prevenção de lesão de septo nasal em neonatos pré-termo em uso de prongas
nasais: revisão integrativa da literatura” investigou as evidências científicas relacionadas aos cuidados de
enfermagem na prevenção de lesão de septo nasal em prematuros. Os resultados mostraram aspectos
da qualidade e adequação da pronga nasal e a necessidade de monitorização do neonato pela equipe de
enfermagem. O segundo “Cuidados de Enfermagem ao prematuro na prevenção de lesões nasais:
validação de instrumento” validou um instrumento voltado à prevenção de lesão nasal obtendo índice de
concordância de 80% dos juízes. O terceiro constitui o artigo original “Lesão de septo nasal em neonatos
pré-termos no uso de prongas nasais”, cujos resultados evidenciaram que 62,9% dos neonatos
apresentaram lesão de septo nasal e que a associação de prongas nasais reutilizadas e novas não
constituiu fator de risco para a ocorrência de lesões nasais. O tempo de permanência do neonato no uso
da ventilação não invasiva com prongas foi o único fator associado à ocorrência e severidade dessas
lesões. Infere-se que os cuidados de enfermagem na aplicação da terapêutica e no acompanhamento
diário dos prematuros em uso de pronga realizados durante o estudo, possam ter minimizado a incidência
das lesões nos neonatos. A educação em saúde no serviço pode contribuir para adequação das práticas
de cuidados de enfermagem garantindo assistência de qualidade.
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Palavras-chave: Prematuro, Enfermafem, Pressão positiva contínua nas vias aéreas, Ferimentos e
lesões.

Abstract: The increasing on the survival of preterm infants has been provided by technological
advances, thus, ventilation with continuous positive airway pressure with prongs constitute an alternative
for neonates with respiratory problems. However, the scientific evidences show occurences of nasal
injuries through the use of prongs. In this context, this study aims to evaluate the incidence and risk
factors associated with nasal septal injury in preterms using reused and new nasal prongs. The study is
the type “cohort of open therapeutic intervention”. The population includes neonates with gestational age
below 37 weeks, admitted to the neonatal unit of an university hospital in Recife, Pernambuco, Northeast
Region, Brazil. The sample was composed by 70 infants, divided in the exposed group; 39 newborns
using reused nasal prongs and non exposed; 31 ones using new prongs. Data were collected from
medical records, to characterize the sample, through the use of instruments, aiming to assess the
application of noninvasive ventilation and nursing care to neonates in using prongs, and through the
evaluation of the nasal septum. The processing and analysis were performed by SPSS software version
17.0. As products of this dissertation, were prepared three articles. The first article, Prevention of nasal
septum injury in preterm neonates for use of nasal prongs: integrative review of the literature, that
investigated the scientific evidence related to nursing care in the prevention of nasal septum injury in
premature infants. The results showed aspects of the quality and adequacy of nasal prongs and the need
for monitoring of the newborn by the nursing staff. The second one, which is an article of content
validation of the instrument, with the description of nursing care to nasal injury prevention, achieved a
concordance rate of 80% of the judges. The third one constituted the original article, which results
evidenced that 62.9% of the infants had lesions of the nasal septum, as well as the reused and new
nasal
prongs associations didn’t constitute a risk factor for the occurrence of nasal lesions. The
residence time of the newborn in the use of non-invasive ventilation with prongs was the only factor
associated with the occurrence and severity of these injuries. It is inferred that the nursing care in the
application of therapy and daily monitoring of premature babies in the use of prong, performed during the
study, may have minimized the incidence of lesions in neonates. It is believed that the health education
service can contribute to the adequacy of
these practices of nursing care, ensuring good quality
assistance.
Key words: Continuous positive airway pressure, Premature, Wounds and injuries, Nursing cares,
Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/suely.pdf

Nº de Classificação: 18202
ANDRADE, Valderez Ribeiro de. O autocuidado de adolescente com anemia falciforme baseado na
Teoria de Orem. 2012 . p. 111. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde da criança e do
adlescente) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Métodos qualitativos aplicados às ciências da saúde
Orientador: Lima, Luciane Soares de
Resumo: A anemia falciforme determinada pela presença da hemoglobina S em homozigose é a doença
falciforme de maior significado clínico, considerada problema de saúde pública no Brasil. Desenvolver a
filosofia do autocuidado para mudar a história natural da doença faz parte das ações da Política Nacional
de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. A identificação da demanda de autocuidado de
adolescentes com anemia falciforme poderá subsidiar os enfermeiros no planejamento de ações
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educativas visando à melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Assim, esta dissertação
“Autocuidado de adolescentes com anemia falciforme baseado na Teoria de Orem, foi estruturada em um
capítulo de revisão e dois artigos originais. O capítulo de revisão aborda os aspectos fisiopatológicos e
políticos da anemia falciforme, o adolescente com doença crônica e a Teoria Geral de Enfermagem de
Orem. O primeiro artigo “Autocuidado de adolescentes com anemia falciforme: conhecimentos e
vivências” teve como objetivo desvelar a percepção, o conhecimento e asatitudes de adolescentes com
anemia falciforme sobre o autocuidado. Foi realizado um estudo descritivo, exploratório, qualitativo. Os
dados foram coletados de abril a agosto de 2011 no Hospital de Hematologia da Fundação Hemope,
através de entrevista semi-estruturada com três perguntas norteadoras: Para você o que é se cuidar? O
que uma pessoa da sua idade deve fazer para se cuidar? E você o que faz? A amostra foi do tipo
intencional, baseada nos critérios de saturação dos discursos resultando em 11 adolescentes, com
idades entre 10 e 19 anos, de ambos os sexos, freqüentadores regulares do ambulatório. Na análise dos
dados utilizou-se a modalidade temática de Bardin. Dessa análise emergiram quatro categorias:
responsabilidade e compromisso com o cuidado; a prática de hábitos saudáveis como forma de cuidado;
o cuidado e o medo das complicações da doença; o autocuidado como fator limitante do convívio social.
Os adolescentes com anemia falciforme praticam ações de autocuidado, porém estas parecem estar
permeadas mais pela insegurança e medo do que pela internalização do conhecimento sobre
autocuidado. Cabe ao enfermeiro incorporar ações educativas que favoreçam a construção
compartilhada desses conhecimentos e contribuam na autonomia para o cuidado. O segundo artigo
“Déficits de autocuidado de adolescentes com anemia falciforme” estudo qualitativo, com objetivo de
caracterizar as necessidades de autocuidado dos adolescentes com anemia falciforme e possíveis
fatores condicionantes das demandas encontradas. Os dados foram coletados com o mesmo grupo de
participantes, através de perguntas referentes aos requisitos de autocuidado. A análise dos depoimentos
identificou os déficits relacionados à manutenção de ingesta de água; manutenção do equilíbrio entre
solidão e interação social; entre atividade, sono e repouso e no aprendizado para viver e conviver com a
doença e suas conseqüências. Adolescência, doença crônica, orientação sociocultural, sistema familiar e
de atendimento à saúde foram condicionantes na ação de autocuidado. O sistema de apoio-educação
individualizado e contextualizado é aplicável aos déficits identificados, visando colaborar para o
protagonismo do adolescente em relação ao seu cuidado, atendendo à Política Nacional de Atenção
Integral às Pessoas com Doença Falciforme quanto à mudança na história natural da doença.
Palavras-chave: Anemia falciforme, Hebiatria, Teoria de enfermagem.

Abstract: Sickle cell anemia determined by the presence of S hemoglobin in homozygosity is the sickle
cell disease that presents the greater clinical significance, considered a public health problem in Brazil.
To develop the philosophy of self-care in order to change the natural history of the disease is part of the
actions in the National Policy of Integral Care to People with Sickle Cell Disease. The identification of the
demand for self-care in adolescents with sickle cell anemia can subsidize nurses in planning educational
actions aimed at improving the quality of life of these patients. Thus, this dissertation "Self-care in
adolescents with sickle cell based in theory of Orem” was structured in one review chapter and two
original articles. The review chapter discusses the physiopathological and political aspects of sickle cell
anemia, the adolescent with chronic disease, and the General Nursing Theory of Orem. The first article
"Self-care in adolescents with sickle cell anemia: knowledge and experiences" aimed at unveiling the
perception, knowledge, and attitudes of adolescents with sickle cell anemia on self-care. A descriptive,
exploratory, and qualitative study was performed. The data were collected from April to August 2011 in
the Fundação Hemope Hematology Hospital using a semi-structured interview containing three guiding
questions: What is self-care for you? What someone your age should do to take care of himself or
herself? What do you do towards self-care? The sample was of the intentional type, based on the criteria
of saturation of testimonials and resulted in 11 regularly ambulatory adolescents attendees, aged
between 10 and 19 years, of both genders. The thematic mode of Bardin was used in the data analysis.
Four categories emerged from this analysis: responsibility and commitment to care; the practice of
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healthy habits as the practice of caring; the caution and fear of complications from the disease; the selfcare as a limiting factor for socializing. The adolescents with sickle cell anemia practice self-care actions;
however, these seem to be more permeated by fear and insecurity than by the internalization of
knowledge about self-care. It is up to the nurses to incorporate educational actions that favor the shared
construction of this knowledge contributing to the autonomy for self-care. The second article "Self-care
deficits in adolescents with sickle cell anemia" was based on a qualitative study aiming at characterizing
the self-care needs in adolescents with sickle cell anemia and possible factors conditioning the identified
demands. The data were collected from the same group of participants through questions regarding
selfcare requirements. The analysis of the testimonials identified deficits related to maintenance of water
intake; balance between solitude and social interaction; activity, sleep, and rest; and in learning to live
with the disease and its consequences. The adolescence, chronic disease, sociocultural orientation,
familial and health care systems were constraints in the self-care action. The individualized and
contextualized support-education system is applicable to the identified deficits aiming to collaborate in the
involvement of the adolescent in relation to their care, fulfilling the National Policy of Integral Care to
People with Sickle Cell Disease on changes in the natural history of the disease.
Key words: Sickle Cell Anemia, Adolescent medicine, Self-care, Qualitative research, Nursing Theory,
Chronic disease.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.ufpe.br/posca/images/documentos/teses_e_cissertacoes/valderez_ribeiro_25_me_disser.pdf

Nº de Classificação: 18457
GEREMIAS, Claudia Koch. Experiência vivida pelos pais de recém-nascidos na primeira e segunda
etapa do Método Canguru. 2012 . P. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer Concepções teóricas,
filosóficas e metodológicas do cuidado no processo de viver, ser saudável, adoecer e morrer, na
dimensão individual, familiar e coletiva, incluindo enfoques sócio-culturais e de
Orientador: Santos, Evangelia Kotzias Atherino dos
Resumo: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial, de natureza qualitativa, que teve como
objetivos compreender o significado da experiência vivida pelas mães e pais de recém-nascidos que
vivenciam a primeira e a segunda etapa do Método Canguru (MC), e identificar de que modo a enfermeira
pode contribuir para promover o cuidado humanístico aos mesmos. O referencial teórico-filosófico que
deu sustentação ao estudo foi a Teoria Humanística de Paterson e Zderad, estudo este que foi
desenvolvido no cenário de uma Unidade Neonatal, em uma maternidade pública no sul do Brasil. Os
participantes foram seis mães e pais de recém-nascidos pré-termos e de baixo peso que estavam
internados na Unidade Neonatal e ingressaram no Método Canguru (MC). A coleta de dados foi realizada
através do processo de cuidar da enfermagem humanística de Paterson e Zderad, utilizando o diálogo
vivido como instrumento para coleta de dados. Os dados foram coletados no período de junho a agosto
de 2011. O processo de análise ocorreu através de quatro etapas: apreensão, síntese, teorização e
transferência. O estudo resultou em três artigos. O artigo 1, que consiste em um estudo bibliométrico,
teve como objetivo identificar e caracterizar as teses e dissertações que abordam a temática do Método
Canguru produzidas nos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem do Brasil, no período de 2000 a
2010. Nesse estudo, os dados foram obtidos através de consulta ao banco de teses da CAPES, sendo
identificado um total de 16 estudos, dos quais um (6,3%) é tese de doutorado e 15 (93,7%) são
dissertações de mestrado acadêmico. Os resultados deste estudo evidenciam a adoção do Método
Canguru como uma experiência positiva, porém estratégias podem ser utilizadas para proporcionar
avanços nesta área. O artigo 2, que buscou responder o primeiro objetivo da pesquisa, ou seja,
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compreender o significado da experiência vivida pelas mães e pais de recém-nascidos que vivenciam a
primeira e segunda etapa do Método Canguru. Após a análise, emergiram duas categorias principais,
com suas respectivas subcategorias. Categoria central 1: Os pais frente a uma realidade inusitada: o
nascimento prematuro do filho, e a categoria central 2: O Método Canguru com as possibilidades de vir a
ser mais e estar melhor. Os resultados revelam a experiência das mães e pais como positiva, apesar da
dualidade de sentimentos experienciados, além da segurança para a alta hospitalar, pois demonstram
mais habilidades para cuidar de seus bebês após a vivência na primeira e na segunda etapa do MC. O
artigo 3, que buscou responder ao segundo objetivo do estudo, ou seja, identificar de que modo a
enfermeira pode contribuir para promover o cuidado humanístico às mães e pais de recém-nascidos que
vivenciam a segunda etapa do Método Canguru. Neste artigo os resultados foram apresentados em
categorias. A categoria 1: O encontro da Enfermeira com as mães e pais dos recém-nascidos pré-termos
e de baixo peso: formando vínculos, categoria 2: O saber compartilhado da Enfermeira transmite
segurança e dá suporte às mães e pais de recém-nascidos pré-temos e de baixo peso, categoria 3: A
presença que proporciona segurança e bem estar para mães e pais, favorecendo a permanência na
segunda etapa do MC, categoria 4: O cuidado que proporciona bem-estar físico e emocional para os pais
e mães e para o bebê, categoria 5: o cuidado mecanizado como barreira para o ser mais e o estar melhor
das mães e pais na vivência do MC. Quanto às contribuições da enfermeira para promover o cuidado
humanístico as mães e pais de recém-nascidos pré-termos e de baixo peso, percebe-se que a utilização
da teoria humanística de Paterson e Zderad mostrou-se como um modelo que permite à enfermeira olhar
para os pais e mães com os olhos do coração, com sensibilidade, colocando-se em seu lugar e
entendendo-a em seu existir-no-mundo. Não existe uma receita a seguir, mas é
Palavras-chave: Prematuro, Recém-nascido.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 17936
MEDEIROS, Elaine Alano Guimarães. Análise da produção de conhecimento da enfermagem
brasileira na promoção da saúde da criança. 2012 . p. 156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Boehs, Astrid Eggert
Resumo: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo descritivo-exploratória
com abordagem
qualitativa com o objetivo de caracterizar a produção de conhecimento da enfermagem brasileira na
promoção da saúde da criança e analisar esta produção quanto aos cuidados para a promoção da
saúde relacionando-os com a Carta de Ottawa, que foi realizada por meio de buscas em bases de
dados eletrônicas. A seleção das
publicações se deu através de leitura exploratória dos títulos e
resumos e, posteriormente, de uma leitura seletiva e integral das obras. O material bibliográfico foi
organizado em pastas eletrônicas e iniciou-se a coleta de dados propriamente dita por meio da leitura
analítica e interpretativa, ordenando e sumarizando as informações. Para a análise dos dados, valeuse da análise de conteúdo, mas propriamente, a proposta operativa de Minayo. As categorias que
emergiram foram descritas e, em seguida, discutidas à luz das próprias publicações analisadas e do
referencial teórico de promoção da saúde. Os resultados foram descritos e discutidos por meio de dois
manuscritos: “Análise da produção de conhecimento da enfermagem brasileira na promoção da saúde
da criança” e “O papel do enfermeiro e as recomendações para a promoção da saúde da criança nas
publicações da enfermagem
brasileira”. Como ficou evidente, a produção de conhecimento da
enfermagem brasileira na promoção da saúde da criança tem como características, o constituir-se em
sua maioria por artigos de pesquisa, de cunho qualitativo, indexados em revistas da enfermagem, que
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na última década pesquisada teve um importante aumento de publicações, principalmente nas regiões
sudeste, sul e nordeste do Brasil. Foi constatado também, que em cerca de 20% dos artigos analisados,
a qualidade metodológica ficou comprometida, pois não ficou explícita a abordagem metodológica e/ou
o tipo de estudo. No tocante à análise das publicações quanto aos cuidados de enfermagem para a
promoção da saúde da criança, foram discutidos dados referentes ao papel do enfermeiro, as ações
desenvolvidas e as recomendações realizadas pelos autores dos estudos. Foram destacadas ações
realizadas pelos enfermeiros, pelas famílias e por outros profissionais que lidam com a educação e
saúde da criança. Constatou-se que existe a carência de ações visando a educação em saúde, a
melhora do nível socioeconômico da população, a formação dos profissionais que trabalham com a
educação e saúde das crianças, a organização dos serviços e a promoção da saúde de forma geral. As
recomendações apresentadas pelos autores dos estudos refletem a preocupação com a promoção da
saúde e guiam os enfermeiros no cumprimento do seu papel, porém, existe a necessidade de que
estas recomendações situem com mais ênfase a enfermagem.
Palavras-chave: Criança, Educação em saúde, Enfermagem, Promoção da saúde.

Abstract: This is a descriptive exploratory bibliographic research with quality approach that has as
objective characterize of knowledge production of Brazilian nursing towards child health care promotion
and to analyze the production relative to care for the health promotion relating them to the Ottawa
Charter, which was done by searches on electronics databases. The selection of publications was done
based upon exploratory reading of headlines and summaries, and, afterwards, based on selective and
unabridged reading of works. The bibliographic material was organized in electronic files and then, the
collection of data started with the analytic and interpretational reading, summarizing and organizing the
information. Content analysis was used to analyze the data, but, more specifically, operative protocol of
Minayo. The categories that have been shown were described, and, afterwards, discussed based upon
analyzed publications and from theoretical reference of health promotion. The results were described
and discussed on two paperwork: “Analysis of knowledge production of Brazilian nursing towards child
healthcare promotion” and “The role of nurse and recommendations to promote child healthcare on
Brazilian nursing publications”. As it became easy to see, the knowledge production of Brazilian nursing
to promote child healthcare has as characteristics, being built up in the vast majority, by research
articles, qualitative, indexed in nursing magazines that over the past decade surveyed had an important
increase of publications, mainly, in the southeast, south and northeast regions from Brazil. Another
conclusion is that in roughly 20% of analyzed articles, the methodology quality was not fully satisfying,
the reason is that neither the methodological approach nor the kind of study had been shown clearly
enough. About the publications analysis concerning nursing healthcare to promote child health, there
was discussion about data related to the role of nurse, the actions and recommendations promoted by
the authors of studies. It was emphasized the actions promoted by nurses, by families, and by others
professionals that also deal with education and child health. It was found that there are a lack of actions
concerning the education on health, and the improvement of the
socioeconomic background of
population, the formation of professionals
that work with education and health of children, the
organization of services and the health promotion in general. The recommendations presented by the
authors of the studies reflect the commitment to the health promotion and guide nurses through their
assignments, however, the recommendations must be more emphasized in nursing care.
Key words: Nursing, Health Promotion, Health Education, Child.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96209/302403.pdf?sequence=1
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MASSAROLI, Aline. Educação permanente como ferramenta para o aprimoramento das práticas de
controle de infecção hospitalar. 2012 . p. 133. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem-se em um problema de grande
relevância, que precisa ser constantemente trabalhado junto à equipe para que se consiga controlar a
sua incidência nas instituições de saúde. Em função da situação que havia se instalado, foi publicada
uma resolução que tornou obrigatórias a implantação e a permanência das Comissões de Controle de
Infecções Relacionadas à Saúde. Desde o início, uma das competências dessas comissões era a
capacitação dos profissionais de saúde, visando promover a prevenção e o controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde. A capacitação dos profissionais ainda é reconhecida como uma
atividade essencial na atuação dessas comissões. Em 2004, o governo federal, deparando-se com a
necessidade de desenvolver novas políticas visando à capacitação dos recursos humanos da área da
saúde para a consolidação do Sistema Único de Saúde, publica a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde, com o intuito de gerar condições favoráveis para a formação e desenvolvimento
dos recursos humanos para a saúde. Esta pesquisa teve o objetivo de conhecer como os Serviços de
Controle de Infecção Hospitalar de hospitais de médio e grande porte das Regiões de Saúde de
Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú têm desenvolvido a Educação Permanente com vistas a promover
a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Constituiu-se em uma pesquisa com abordagem
qualitativa, do tipo exploratório descritivo. A coleta de dados se deu por meio de entrevista
semiestruturada com os profissionais médicos e enfermeiros das Comissões de Controle de Infecções
Relacionadas à Saúde(,) de hospitais de médio e grande porte das Regiões de Saúde de Blumenau,
Itajaí e Balneário Camboriú do Estado de Santa Catarina. Os dados foram analisados através da análise
de conteúdo, proposta por Bardin. A pesquisa seguiu os princípios da Resolução 196/96, sendo
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa
Catarina, aprovada pelo Parecer nº 2293/2012. Os resultados deste estudo evidenciaram que as
Comissões de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde têm buscado desenvolver a educação entre
os profissionais de saúde de suas instituições, ficando clara a importância que atribuem à educação para
o desenvolvimento de ações de prevenção e de controle das infecções. A estruturação desse processo
se dá por meio da elaboração de cronogramas anuais englobando os temas mais relevantes para a área
de controle e prevenção de infecções, participando dessa construção, na maioria das comissões, os
profissionais médico e enfermeiro, sendo por vezes envolvidos os demais profissionais.Observou-se,
ainda, que, na maioria das comissões, o profissional que desenvolve toda a parte educativa relacionada
ao controle de infecções no ambiente hospitalar é o enfermeiro, sendo que o médico que desenvolve as
atividades na Comissão se isenta desta responsabilidade junto à equipe de profissionais de saúde, bem
como da educação junto a seus colegas médicos. Destaca-se também a dificuldade encontrada por todos
os Serviços de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde em englobar e atingir os
médicos neste processo educativo visando à promoção do controle e da prevenção das infecções. Ao
investigar os meios utilizados para atingir este objetivo, encontram-se a utilização de aulas expositivas
utilizando apresentações em programas de slides, atividades práticas, dinâmicas de grupo, divulgação de
protocolos com rotinas assistenciais, visitas técnicas aos setores e unidades com retorno dos resultados
aos envolvidos, apontando as conformidades e inconformidades encontradas, bem como apresentando
sugestões para modificação da realidade local. Percebe-se que os processos educativos desenvolvidos
pelos Serviços de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde aproximam-se das
recomendações da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, quando tentam encontrar no
dia a dia dos profissionais os principais problemas e dificuldades, trabalhando-os com a equipe de saúde
por meio de atividades educativas. Entretanto, ainda há o predomínio da utilização de métodos
tradicionais de ensino aprendizagem, bem como uma carência do emprego de metodologias ativas e
problematizadoras nestes processos educacionais. Sendo necessário que os profissionais controladores
de infecção considerem inicialmente a necessidade sentida pelos profissionais de saúde e os coloquem
como corresponsáveis deste processo.
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Palavras-chave: Controle de infecções, Educação continuada, Infecção hospitalar.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17946
RIBEIRO, Gerusa. Enfermeira (o) docente na atividade prática supervisionada - a biossegurança
prescrita e realizada. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Cidadania, Saúde e Enfermagem
Orientador: Pires, Denise Elvira Pires de
Resumo: Pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e que tem como pergunta
norteadora: o que os docentes do ensino Técnico de Enfermagem entendem sobre Biossegurança e
como percebem as facilidades e dificuldades para a realização de práticas biosseguras, no exercício
das atividades supervisionadas de estágio? Tem como objetivo geral, identificar, a partir das expressões
de docentes do Ensino Técnico de Enfermagem, o entendimento de Biossegurança e as facilidades e
dificuldades encontradas para a realização de práticas biosseguras, durante as atividades de estágio
supervisionado, confrontando o prescrito e o realizado. O estudo foi orientado pelas abordagens teóricas
do processo de trabalho em saúde e Enfermagem, da Ergologia, da Biossegurança e da formação dos
profissionais de Enfermagem de nível médio. Os participantes da pesquisa foram os(as) Enfermeiros(as)
docentes de dois Campi do Instituto Federal de Santa Catarina, pertencentes a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica situadas em um estado da Região Sul do
Brasil.
Participaram 11 Enfermeiros(as) que correspondiam a totalidade dos docentes que
estavam em
atividades de estágio supervisionado durante o período de coleta de dados, que ocorreu durante dois
meses no ano de 2012. Para a coleta de dados utilizou-se a triangulação metodológica através de
estudo documental, entrevistas semi-estruturadas e observação
simples. Para análise dos dados,
articulou-se a triangulação analítica associada à análise temática de conteúdo de Bardin. Em relação às
concepções de Biossegurança dos docentes do ensino Técnico de Enfermagem foram identificadas três
concepções: Biossegurança como proteção dos envolvidos no trabalho, incluindo o reconhecimento da
necessidade do desenvolvimento de práticas protetoras dos docentes, estudantes, trabalhadores das
instituições
e ambientes de trabalho, expressa por (45,45%) dos participantes; a segunda visão,
correspondendo a (36,36%) refletiu uma visão mais restrita do fenômeno, entendendo Biossegurança
como sinônimo da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e,
em menor número
(18,18%), evidenciou-se a ideia de Biossegurança como segurança da vida. Identificou-se, ainda, que o
docente reproduz o que aprendeu na escola e gerencia a atividade de educar em cenários complexos e
singulares, e que não houve referência à relação entre Biossegurança e impacto ambiental. No que se
refere às facilidades e às dificuldades para a implementação da Biossegurança, que expressam o
resultado do processo de debate de normas e de confronto entre o prescrito e real, encontrou-se como
elementos facilitadores, a disponibilização e o acesso aos EPI (69,24%) e o conhecimento dos docentes
sobre o tema
Biossegurança (30,76%). Dentre as dificuldades, foi mencionado por 35,71% dos
docentes, que
as deficiências em número e qualidade dos EPI interferem negativamente na
possibilidade de adoção de práticas biosseguras. Identificou-se, ainda, nas expressões dos docentes,
nos
documentos institucionais e no período de observação, que a infraestrutura inadequada das
instituições assistenciais (35,71%) dificulta as práticas biosseguras, bem como a inadequação
dos
laboratórios de ensino (28,58%). Conclui-se que o conhecimento sobre a Biossegurança, o valor e a
importância dada ao tema pelos docentes, a disponibilidade de normas orientadoras da
formação
profissional e de práticas biosseguras constituem o cenário prescrito no qual os docentes realizam um
debate permanente sobre o que fazer, considerando as condições de trabalho e de infraestrutura que
são sempre singulares.
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Palavras-chave: Biossegurança, Educação técnica em enfermagem, Enfermagem, Exposição a agentes
biológicos, Saúde do trabalhador.

Abstract: The research was exploratory-descriptive, qualitative approach and whose guiding question:
what teachers teaching Nursing Technical Biosafety understand and realize how easy or difficult to
perform biosecure practices in the performance of activities supervised internship? Its overall goal,
identify, from the expressions of teachers of nursing technician education, understanding Biosafety and
the facilities and difficulties in performing biosecure practices during activities supervised by confronting
the prescribed and performed. The study was guided by theoretical work process in health and nursing,
the Ergology, Biosafety and training of mid-level nursing. Survey participants were nurses teachers from
both campuses Federal Institute of Santa Catarina, belonging to the Federal System of Professional,
Technological and, situated in a state of South Region of Brazil. Study participants were 11 nurses that
corresponded to all the teachers who were supervised activities during the period of data collection,
which occurred during two months in 2012. To collect the data we used the methodological triangulation
through desk study, semi-structured and simple observation. For data analysis, articulated to analytical
triangulation associated with thematic content analysis of
Bardin. Regarding teachers' conceptions
Biosafety nursing technician education identified three conceptions: Biosafety as protection of those
involved in the work, including recognition of the
need to develop protective practices of teachers,
students, workers, institutions and workplaces, expressed by (45,45%) of the participants, the second
vision, corresponding to (36,36%) reflected a more restricted phenomenon, understanding Biosafety
synonymous use of Personal Protective Equipment (PPE), and fewer (18,18%), there was the idea
Biosafety as life safety. It was found also that the teacher plays what you've learned in school and
manages the activity of educating and individuals in complex scenarios, and that there was no reference
to the
relationship between biosafety and environmental impact. With regard to the facilities and
difficulties to implement the Biosafety, which express the outcome of the standards debate and
confrontation between the prescribed and actual, met as facilitating elements, the availability and access
to PPE (69, 24%) and knowledge of teachers on the theme Biosafety (30,76%). Among the difficulties
mentioned by 35,71% of the teachers, that the deficiencies in the number and quality of PPE interfere
negatively in the possibility of adopting practices
biosecure. It was found also in terms of faculty,
institutional documents and observation period,
the inadequate infrastructure of welfare institutions
(35,71%) hinders biosecure practices, as well as the inadequacy of teaching laboratories (28,58 %). We
conclude that knowledge on Biosafety, the value and importance given to the subject by teachers,
availability of guidelines and training practices biosecure constitute the prescribed scenario in which
teachers perform an ongoing debate about what to do, considering working conditions and infrastructure
that are always singular. It is suggested that further studies on the subject can help to highlight the
complexity of the phenomenon, the importance of Biosecurity and formulate modalities of reflection and
intervention beyond prescriptions and blame the workers.
Key words: Biosafety, Nursing, Nursing Technician Education, Worker Health, Exposure to Biological
Agents.

Nº de Classificação: 17948
LOPES, Soraia Geraldo Rozza. A espera por um transplante renal: narrativas de mulheres em
tratamento hemodialítico. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Silva, Denise Maria Guerreiro Vieira da
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Resumo: INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica é uma doença grave e
com crescimento
alarmante. Optamos, neste estudo, em focalizar a mulher com insuficiência renal crônica. Essa escolha
está ancorada em alguns aspectos relacionados ao gênero, pois a mulher tem funções distintas em
uma sociedade, especialmente junto à sua família, sendo considerada o principal suporte desta. Com a
descoberta da doença e o início do tratamento, muitas mudanças acontecem, podendo desestruturar
suas vidas e seu ambiente familiar. A partir dessas considerações, formulamos a seguinte pergunta de
pesquisa: Quais as narrativas das mulheres em tratamento hemodialítico sobre sua condição crônica e
a espera do transplante renal? Objetivo: compreender as
narrativas de mulheres em tratamento
hemodialítico sobre a sua condição crônica e a espera do transplante renal. Método: trata-se de um
estudo com abordagem qualitativa, interpretativa, que buscou conhecer as narrativas de mulheres em
tratamento hemodialítico e sua espera pelo transplante renal. Participaram 12 mulheres que realizavam
tratamento hemodialítico na região da Grande Florianópolis. Essas mulheres estavam cadastradas na
lista de espera para o transplante renal ou em fase de realização de exames para serem inseridas na
lista de espera. A coleta de dados foi realizada através de entrevista em profundidade, buscando
conhecer as narrativas das mulheres sobre sua condição crônica. O método de análise adotado foi o de
narrativas segundo pressupostos de Riessman (2008). Nesta pesquisa foram respeitadas as diretrizes
sobre pesquisa com seres humanos, norteadas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
O estudo foi aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da
Universidade Federal de Santa Catarina sob processo número 2411. RESULTADOS: os resultados são
apresentados na forma de dois manuscritos: o primeiro, intitulado O que me consome é o que me salva:
narrativas de mulheres em tratamento hemodialítico teve como objetivo compreender as narrativas das
mulheres que realizam hemodiálise na região da Grande Florianópolis (SC). O segundo, denominado
Narrativas de mulheres em hemodiálise: à espera do transplante renal, teve como objetivo compreender
as narrativas de mulheres em tratamento hemodialítico sobre a espera do transplante renal. Essas
narrativas revelaram que as mulheres reconhecem que a realização da hemodiálise é vital, a espera
pelo transplante é inevitável e o sucesso do procedimento não é previsível. A única certeza presente é a
de que coragem e resistência são essenciais para continuarem vivendo da melhor maneira possível,
realizando terapia dialítica, enquanto esperam
pelo transplante. Essas mulheres consideram o
transplante uma possibilidade de tratamento mais definitivo, que pode mudar suas vidas e transformar
realidades extremamente difíceis em dias melhores. Ter a possibilidade de fazer um transplante ajudaas a encarar o penoso dia a dia do tratamento hemodialítico, pois surge o sonho de vida nova em meio
a um viver sofrido. Apesar de seus medos e anseios, essas mulheres ressaltam que é preciso ser forte
para encarar a luta diária pela sobrevivência. E nessa luta existem períodos de altos e baixos, mas o
que deve predominar é a força e a vontade de viver. A família tem um papel importante de apoio a
essas mulheres, e uma família participante faz diferença nas formas de enfrentamento da doença.
Acreditam que após o transplante renal, poderão estar mais tempo em seus domicílios, juntos às suas
famílias. Considerações finais: através das narrativas evidenciamos as transformações ocorridas na vida
dessas mulheres, iniciadas pela descoberta da doença, seguida da entrada na hemodiálise.
Palavras-chave: Diálise renal, Doença crônica, Enfermagem, Insuficiência renal crônica, Transplante de
rim.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17952
SENA, Adnairdes Cabral. Cuidado de enfermagem ao paciente em pré-operatório de cirurgia eletiva
na perspectiva das necessidades humanas básicas. 2012 . p. 135. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
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Orientador: Nascimento, Eliane Regina Pereira do
Resumo: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa do tipo
convergente
assistencial, realizada em um hospital público do estado de Santa Catarina, com o objetivo de construir
coletivamente um instrumento para orientar os cuidados de enfermagem ao paciente no pré operatório
imediato de cirurgia eletiva na perspectiva das necessidades humanas básicas. Participaram do estudo
17 enfermeiros das Unidades Cirúrgicas e Centro Cirúrgico. A coleta dos dados ocorreu no período de
abril a julho de 2011, em duas etapas. Na primeira realizou-se a entrevista individual semi estruturada
com a participação dos 17
enfermeiros, tendo como objetivo conhecer e analisar o cotidiano dos
cuidados dos enfermeiros aos pacientes no pré-operatório de cirurgia
eletiva. Na segunda etapa,
utilizou-se a técnica de grupo focal para a
construção coletiva do instrumento. Realizou-se três
encontros de grupo focal com média de participação de cinco enfermeiros. Para a organização e
análise dos dados das entrevistas adotou-se a metodologia o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O
instrumento foi elaborado com base nos cuidados presentes nos DSC, nas discussões em grupo, e na
literatura. Estão contemplados no instrumento 21 cuidados relacionados às necessidades humanas
básicas – psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais - fundamentados científicamente. Constatouse com esta pesquisa um bom conhecimento dos enfermeiros quanto aos cuidados ao paciente em
pré-operatório de cirurgia eletiva, entretanto, o foco dos
cuidados está voltado para atender as
necessidades psicobiológicas em detrimento das psicossociais. Esse fato remete a necessidade de
repensar a prática, uma vez que esta encontra-se em discordância com a metodologia da assistência
utilizada no hospital, contexto deste estudo, sustentada pela teoria das necessidades humanas básicas.
A PCA como
estratégia metodológica foi de extrema importância para a elaboração coletiva do
instrumento de cuidados, uma vez que possibilitou a
aproximação da prática assistencial com a
pesquisa e o envolvimento dos enfermeiros nessa construção. Os enfermeiros assumiram não apenas
a condição de informantes, mas também de atores. Tal constatação tem respaldo nos relatos dos
enfermeiros, ocorridos no
último encontro de grupo focal, a respeito de sua participação nesse
processo de construção coletiva. Na oportunidade, foi referido que a atividade proporcionou crescimento
profissional com as discussões e a
busca na literatura, além da integração, motivação, troca de
conhecimento, reflexão da prática e a satisfação de fazer parte desta construção. Este instrumento
poderá auxiliar a prática assistencial e, assim, minimizar complicações no intra e pós-operatório do
paciente submetido a cirurgia eletiva, e contribuir na promoção da qualidade e segurança no cuidado.
Palavras-chave: cuidado pré-operatório, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Enfermagem
perioperatória, necessidades humanas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 17954
DEBETIO, Marilin Gallizi. A percepção dos enfermeiros de uma unidade coronariana sobre os
cuidados de enfermagem aos idosos cardiopatas. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Alvarez, Ângela Maria
Resumo: Este estudo teve como objetivos conhecer a percepção, a prática, e os sentimentos dos
enfermeiros sobre o idoso cardiopata internado numa unidade coronariana. O marco conceitual que
norteou o estudo foi a
teoria humanística de enfermagem de Paterson e Zderad. A metodologia
adotada foi a da pesquisa qualitativa tipo exploratório-descritivo de Minayo, porque se aproximou do
propósito do estudo, que é investigar as ações e relações humanas desenvolvidas pelos enfermeiros no
cuidado ao idoso cardiopata internado na unidade coronariana de um
hospital público da Grande
Florianópolis. Participaram desse estudo, oito enfermeiros que trabalham na unidade coronariana e que
cuidam do paciente idoso internado nesse setor. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
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semiestruturadas, individualmente, nos meses de outubro
e novembro de 2011. A análise destes
permitiu compreender como o
enfermeiro percebe o cuidado ao idoso internado numa unidade
coronariana. Dois temas emergiram das entrevistas dos enfermeiros da unidade coronariana e foram
centrais para essa compreensão: A Ausência do olhar gerontológico no cuidado de enfermagem ao
idoso internado na unidade coronariana, composta pelas categorias a população que envelhece e a
unidade coronariana; necessidade de formação gerontológica na unidade coronariana e a falta da
sistematização da assistência na unidade coronariana; e A percepção do contexto do cuidado ao idoso
na unidade coronariana, composta pelas categorias o cuidado e a interação com o idoso na unidade
coronariana; a efetividade do cuidado ao idoso na unidade coronariana; sentimentos que permeiam o
cuidado do idoso na unidade
coronariana. O estudo permitiu a reflexão da importância dos
profissionais prepararem-se para prestar cuidados às pessoas idosas no
tocante a promoção,
prevenção e tratamento de saúde, conseqüência essa se dá por causa do envelhecimento populacional
observado no Brasil, e o inevitável crescimento da demanda por serviços e profissionais capacitados e
sensíveis para atendê-las.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermeiro, Idoso, Terapia intensiva.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99309/309341.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17962
MENEGAZ, Jouhanna do Carmo. Práticas de bons professores de enfermagem, medicina e
odontologia na percepção dos acadêmicos. 2012 . p. 167. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Formação e Desenvolvimento Docente na Saúde e Enfermagem
Orientador: Backes, Vânia Marli Schubert
Resumo: Estudo de natureza qualitativa e abordagem exploratório-descritiva que teve como objetivo
analisar, à luz de categorias do conhecimento base para o ensino de Shulman, as práticas de bons
professores de enfermagem, medicina e odontologia na percepção de estudantes de uma universidade
pública do sul do Brasil. Participaram do estudo 16 estudantes concluintes dos cursos destacados,
sendo seis do curso de enfermagem, cinco do curso de medicina e cinco do curso de odontologia, que
foram entrevistados individualmente com auxílio de entrevista focalizada por vinhetas e indicadores
qualitativos no período compreendido entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. A construção do
instrumento de coleta de dados se deu a partir das categorias de conhecimento base, sendo estas
conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo, conhecimento dos alunos e suas
características, e conhecimento dos objetivos, finalidades, valores
educativos e seus fundamentos
histórico-filosóficos. Os dados provenientes das entrevistas transcritas foram analisados a partir da
orientação da proposta operativa de Minayo, considerando-se as categorias analíticas do referencial
teórico. A partir dos resultados, destaca-se que bons professores conhecem o conteúdo que ministram
com profundidade, fomentam a crítica e tomada de decisão autônoma dos estudantes e a educação
permanente, sendo capazes de utilizar-se de vasto repertório de táticas pedagógicas e modalidades de
ensino, assim como reconhecem e valorizam sua relação com os alunos no processo de ensino.
Possuem ainda estas competências articuladas na direção de
promover o trabalho interdisciplinar,
multiprofissional, na direção do estímulo à participação política e de uma prática profissional capaz de
transformar qualitativamente os serviços de saúde. Considera-se que os achados deste estudo são
relevantes, na medida em que apontam possibilidades para a construção de uma formação docente
direcionada para a área da saúde que fomente competências capazes de formar profissionais e
conectar o ensino com o Sistema Único de Saúde. Todavia, mais estudos como este são necessários,

951

envolvendo ainda os próprios docentes na direção de observar suas práticas e contextualizá- las no
âmbito do seu trabalho, trajetória e identidade profissional.
Palavras-chave: Docentes, Enfermagem, Estudantes, Formação de Professores, Medicina, Odontologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17963
MASSAROLI, Rodrigo. Concepção dialógica e a sistematização da assistência de enfermagem:
perspectivas e limites em um centro de terapia intensiva. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Para desenvolver uma prática assistencial pautada em base científica,
utiliza-se a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que
consiste no desenvolvimento de uma
metodologia que organiza cientificamente a prática do enfermeiro para a definição do cuidado. Esta
pesquisa teve o objetivo de desvelar os limites e perspectivas, vivenciadas por um grupo de enfermeiros
de um centro de terapia intensiva adulta de um hospital de grande porte do Estado de Santa Catarina,
no desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem. É uma pesquisa de natureza
qualitativa, que utiliza o
Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire para promover a participação dos
envolvidos na investigação através de uma relação dialógica nos Círculos de Cultura. Ao realizar a
busca por estudos relacionados ao
tema, verificou-se que alguns estudos analisados apresentam
resultados que podem contribuir para a fragmentação da SAE, pois geralmente abordam etapas
isoladas do processo de enfermagem, com ênfase, principalmente, ao diagnóstico de enfermagem.
Durante os Círculos de
Cultura, evidenciou-se que, dentre as dificuldades, o grupo destaca o
conhecimento limitado sobre a SAE e entende que possui uma co- responsabilidade junto à instituição
de saúde para que ela aconteça. A falta de experiência profissional é compreendida como limitador,
porém
ficou evidente, aos participantes, que é necessária a busca constante por
processos de
educação permanente em saúde e que estas ações podem partir do próprio grupo. Como possibilidade
de mudança neste cenário, surge a perspectiva de implantar um grupo de estudo, constituído pelos
próprios enfermeiros, buscando estabelecer a troca de experiência em busca das melhores práticas
profissionais. Através da busca pelo
conhecimento, utilizando-se de estratégias como o grupo de
estudo, os participantes esperam conquistar um espaço junto à equipe multiprofissional, valorizando
sua contribuição para a qualificação das ações desenvolvidas. O processo de trabalho dos enfermeiros,
envolvidos na pesquisa, foi beneficiado com os resultados, pois a partir da tomada de consciência sobre
as vantagens referentes ao uso da SAE houve início de um movimento positivo entre os enfermeiros
para implantar este processo. O envolvimento na solução das limitações, identificadas pelo grupo, foi
maior com o uso da metodologia de
pesquisa empregada, valorizando a reflexão crítica de cada
indivíduo para o desenvolvimento de uma atividade que envolve uma classe profissional e a instituição
de saúde.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Educação em enfermagem, Processo de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17964

952

MASSAROLI, Rodrigo. Cuidado de enfermagem às pessoas/famílias em perioperatório de cirurgia
de estomia intestinal. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Arte, criatividade e tecnologia em Saúde e Enfermagem
Orientador: Amante, Lúcia Nazareth
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, convergente-assistencial, cujos objetivos foram conhecer
o cuidado de enfermagem às pessoas hospitalizadas submetidas à cirurgia de estomia intestinal e
construir estratégias para promover o cuidado de enfermagem em um hospital universitário do sul do
país, realizada nas Clínicas Cirúrgicas I e II. Para aprofundamento do referencial teórico foi desenvolvida
uma revisão integrativa acerca da pessoa com estomia intestinal e sua rede de apoio. O marco conceitual
teve embasamento nos pressupostos filosóficos e nas concepções teóricas de Wanda de Aguiar Horta
(1979). A coleta de dados ocorreu entre abril e agosto de 2011, por meio de entrevistas semiestruturadas
realizadas com 22 profissionais de enfermagem das referidas clínicas. A análise dos dados seguiu os
processos de apreensão, síntese, teorização e recontextualização dos dados. Obedecemos aos aspectos
éticos de acordo com a Resolução nº 196/96 CNS/MS. Os resultados são apresentados em dois
manuscritos: Conhecimento do profissional acerca do cuidado de enfermagem à pessoa com estomia
intestinal e família, originando três categorias: O conhecimento do profissional de enfermagem frente ao
papel da pessoa com estomia intestinal para o autocuidado; O conhecimento do profissional de
enfermagem frente ao papel da família; Formação e atuação profissional. Os resultados apontaram que
no conhecimento do profissional de enfermagem frente ao papel da pessoa com estomia intestinal para o
autocuidado aparecem sentimentos negativos com posterior aceitação sendo o autocuidado facilitado
quando a mesma recebe orientações no pré-operatório. Frente ao papel da família foi observado a
presença do medo e rejeição inicial e que o ensino do profissional de enfermagem é amplo durante sua
formação; Encontros de sensibilização para o cuidado de enfermagem à pessoa com estomia intestinal e
família. Foram realizados três encontros, com os seguintes temas: O cuidado as pessoas hospitalizadas
submetidas à cirurgia de estomia intestinal e suas família; Aspectos psicosocioemocionais e culturais da
pessoa com estomia intestinal e da família, Rede de apoio e Preparo dos participantes para o ensino do
autocuidado à pessoa com estomia intestinal: Prevenção e cuidado das complicações. Os encontros
foram momentos que proporcionaram reflexão por partes dos profissionais acerca da complexidade da
situação que a pessoa com estomia intestinal enfrenta. Esta situação exige uma resposta de aprendizado
de novas habilidades e adaptações para a sua nova condição da pessoa com estomia intestinal, o que
exige do profissional conhecimento para que ele possa orientá-lo e reabilitá-lo para sua reinserção social.
A problemática da pessoa com estomia intestinal é complexa e determinante de condições especiais no
atendimento a sua saúde. Assim, os profissionais responsáveis pelo atendimento integral a estes
pacientes precisam estar capacitados em competência técnica e habilidade humana. Este estudo nos
leva a acreditar na relevância dos hospitais universitários como potenciadores para a educação
permanente contribuindo para a capacitação dos profissionais de forma a transformar a realidade
existente garantindo um atendimento integral, de qualidade que atenda as necessidades da pessoa com
estomia intestinal e sua família
Palavras-chave: Autocuidado, Cuidados de enfermagem, Estomia, Família.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99396/305322.pdf?sequence=1
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SILVA, Kelly Maciel. A Consulta de Enfermagem ao idoso no contexto da Estratégia de Saúde da
Família. 2012 . p. 132. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Santos, Silvia Maria Azevedo dos
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, convergente-assistencial, cujo
objetivo foi:
Compreender os motivos pelos quais os enfermeiros da Atenção Primária à Saúde de um Distrito
Sanitário, do Município de Florianópolis/SC, não realizavam a consulta de enfermagem ao idoso e
identificar junto aos mesmos aspectos que contribuam para implementação da consulta de enfermagem
ao idoso. Os dados foram coletados entre maio e junho/2012 através de entrevista e oficinas temáticas
com 20 enfermeiras. A análise envolveu processos de apreensão, síntese, teorização e transferência,
fazendo emergir três eixos temáticos: A Consulta de Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família;
A Práxis do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família; e A Consulta de Enfermagem ao idoso na
Estratégia de Saúde da Família. Os resultados demonstram que a Consulta de Enfermagem é uma
importante ferramenta de educação em saúde, que favorece o vínculo entre o profissional e o usuário.
Apontam os desafios em lidar com as demandas de cuidados apresentadas pela crescente população
idosa e trazem discussão acerca da Consulta de Enfermagem ao idoso como uma possibilidade para
dar respostas a essas necessidades de cuidados,
além da necessidade de aproximação entre o
trabalho do enfermeiro e as
propostas das políticas públicas de atenção à saúde do idoso.
Recomenda-se educação permanente para os profissionais já inseridos nos serviços, para que possam
lidar com os desafios do envelhecimento populacional e que no ensino de graduação em enfermagem
os conteúdos de geriatria e gerontologia sejam aprofundados, bem como o exercício da prática da CE
ao idoso nas atividades teórico-práticas.
Sugere-se que a Consulta de Enfermagem deva ser
desenvolvida de forma mais efetiva na Estratégia de Saúde da Família, para a população em todo o
ciclo vital. E que o enfermeiro assuma seu papel, com autonomia e independência, como membro da
Estratégia de Saúde da Família, no que lhe compete quanto ao cuidado da população idosa.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Enfermagem, Enfermagem gerontológica, Idoso, Programa
saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17966
MOREIRA, André Ricardo. Avaliação da temperatura timpânica do paciente aerotransportado em
helicóptero de suporte avançado de vida. 2012 . p. 113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O Cuidado e o Processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Nascimento, Eliane Regina Pereira do
Resumo: O ser humano, ao ter seu estado de saúde agravado e após ser aerotransportado em um
helicóptero de resgate, está vulnerável a variações de temperatura. Estas alterações influenciam na
fisiologia do
paciente assistido abordo da aeronave. Trata-se de um estudo com
abordagem
quantitativa do tipo transversal prospectivo, realizado no período de 01 de março a 30 de setembro de
2011, que teve como
objetivo geral avaliar as variações de temperatura timpânica do paciente
aerotransportado que ocorrem no helicóptero Esquilo AS 350 B 0 de suporte avançado de vida. A
população foi constituída por pacientes resgatados e transportados pelo helicóptero no período de
coleta e no
raio de ação da aeronave, que compreende 35 milhas. A amostra foi do
tipo não
probabilística por conveniência, e compreendeu 92 pacientes. Utilizou-se para a coleta de dados um
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instrumento baseado na ficha de
atendimento do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina e do Grupo de Resposta Aérea de Urgência do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência, contendo dados de identificação e as variáveis do estudo como idade,
sexo, paciente clínico e vítimas de trauma, transporte com porta aberta e fechada, uso de cobertor,
manta térmica e lençol. Verificou-se a primeira mensuração da temperatura timpânica do paciente
durante o acionamento dos rotores da aeronave e a cada 5 minutos até o final do voo. Os dados foram
registrados e organizados em uma planilha no Microsoft Excel® versão 2010 e, em seguida, tabulados e
analisados utilizando-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 17 for
Windows). Para os cálculos estatísticos, utilizou-se o teste Qui- Quadrado de Pearson com nível de
significância (p< 0,05) para a verificação das possíveis associações entre as variáveis. Os resultados
mostraram que 72 (78,26%) apresentaram temperatura = a 36.5ºC e
destes 55 (59,78%) eram
pacientes vítimas de trauma, ou seja, apresentaram maior suscetibilidade à diminuição da temperatura
corporal em relação aos pacientes clínicos, não sendo significativa a
variável sexo masculino ou
feminino. Houve uma diminuição acentuada da temperatura dos pacientes aerotransportados com a
porta aberta, dos 92 pacientes resgatados e transportados no helicóptero Esquilo AS 350 B 0, 46
(50%) voos aconteceram com a porta aberta devido a estatura dos pacientes ser superior a 164cm.
Essa variável apresentou uma maior representatividade, caracterizada por uma média de acréscimo de
0,50 na média da temperatura timpânica, com um desvio padrão de 0,503, e apresentando uma
significância de p = 0,000. Quanto às proteções térmicas e a sua relação com a temperatura timpânica
do paciente helitransportado, a variável lençol+cobertor foi o método mais efetivo para prevenção da
diminuição da temperatura uma vez que apresentou uma média de acréscimo de 0,13 na média da
temperatura timpânica, com um desvio padrão 0,339. Apresentou também uma boa significância de p
= 0,000, em comparação ao uso de outras proteções.
Esses achados fornecem subsídios para a
elaboração de protocolos de
cuidados que enfoquem o controle de temperatura no paciente
helitransportado. Com isto, a produção deste conhecimento poderá contribuir para a assistência assim
como para o desenvolvimento de novos estudos nesta área do conhecimento.
Palavras-chave:
Traumatismos.
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Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://geass.paginas.ufsc.br/files/2013/03/AVALIA%C3%87%C3%83O_DA_TEMPERATURA_TIMP%C3
%82NICA_DO_PACIENTE_AEROTRANSPORTADO_EM_HELIC%C3%93PTERO_DE_SUPORTE_AVA
N%C3%87ADO_DE_VIDA.pdf

Nº de Classificação: 17967
HERNÁNDEZ, Maria de Jesus. Percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no
pré-natal, parto e puerpério à luz das políticas públicas peruanas. 2012 . p. 137. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido
Orientador: Santos, Evanguelia Kotzias Atherino dos
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve como objetivo: identificar a
percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério, à luz das
políticas públicas de saúde peruanas. O referencial teórico-filosófico que deu sustentação ao estudo foi
baseado nas políticas públicas de saúde peruanas. O estudo foi desenvolvido no cenário da maternidade
de um hospital público, em Iquitos, Peru, sendo a escolha do local justificada por este ser referência para
tratamento de HIV/Aids. As participantes foram 13 mulheres HIV-positivo, que tiveram seus partos na
maternidade selecionada para o estudo, e encontravam-se internadas na unidade de alojamento
conjunto. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada e prontuários. O número
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de participantes se definiu mediante a saturação das informações. Os dados foram coletados no período
de janeiro a março de 2012. A técnica analítica selecionada foi a análise de conteúdo temático proposta
por Minayo, e ocorreu através de três fases: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados obtidos, e interpretação. O estudo resultou em quatro manuscritos. O manuscrito 1, que
consiste em um estudo de revisão integrativa e teve como objetivo: identificar a contribuição dos estudos
desenvolvidos em âmbito nacional e internacional, sobre a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do
cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério. Nesse estudo, os dados foram obtidos através de
busca de artigos nas bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF e CINAHL, sendo selecionados e
analisados 20 artigos.Os resultados deste estudo evidenciam percepções positivas e negativas do
cuidado recebido no pré-natal, parto e puerpério. O manuscrito 2 que teve como objetivo: identificar as
características sociodemográficas de mulheres HIV-positivo e de seus companheiros, que receberam
cuidados no pré-natal, parto e puerpério na rede pública de Iquitos, Peru, no período de janeiro a março
de 2012. Realizou-se análise descritiva do perfil obtido, onde os resultados revelam que a maioria dos
casais possui ensino médio incompleto, relacionamento estável, rentabilidade econômica baixa e reside
na cidade de Iquitos. A maioria das mulheres era multípara com gestação não planejada. O manuscrito 3
teve como objetivo: identificar a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no prénatal. Nesse manuscrito, os resultados são apresentados sob forma de três categorias: A categoria 1 Oferta e realização do teste sorológico anti-HIV como parte do cuidado pré-natal; categoria 2 Aconselhamento pré e pós-teste no pré-natal; categoria 3 - O cuidado professional para superar
dificultades no pré-natal . Os resultados evidenciam identificação tardia do diagnóstico de HIV por falta de
disponibilidade do teste no estabelecimento, resultando no início tardio da terapia, aumentando a
possibilidade de transmissão vertical do HIV ao filho, e deficiências no aconselhamento pré e pós-teste. O
manuscrito 4 teve como objetivo: identificar a percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado
recebido no parto e puerpério. Nesse manuscrito os resultados também são apresentados em quatro
categorias: A categoria 1 - Emoção e apreensão no momento do parto; categoria 2 - Insegurança e falta
de sigilo no puerpério; categoria 3 - Amamentar ou não: orientações às mulheres HIV-positivo no
puerpério; e categoria 4 - Estratégias e orientações quanto aos cuidados com as mamas da mulher HIVpositivo. Os resultados evidenciam acolhimento insatisfatório e dificuldades do pessoal de saúde para
cuidar das mulheres HIV-positivo no parto e puerpério. Diante desses resultados, percebe-se que é
necessário maior envolvimento dos profissionais de saúde no cuidado à mulher HIV-positivo, para
promover maior qualidade de vida e de saúde para essas mulheres. Acredita-se que os resultados deste
estudo possam contribuir para redirecionar o olhar dos profissionais de saúde que prestam cuidados às
mulheres HIV-positivo nos serviços de saúde. Recomenda-se avaliar como estão sendo seguidos os
protocolos recomendados pelas políticas públicas de saúde peruanas, para garantir às mulheres HIVpositivo seu direito ao acesso à saúde de qualidade, humanizado e eficaz, no pré-natal, parto e puerpério,
e assim dar mais um passo em frente na redução da transmissão vertical de HIV a crianças.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal, Enfermagem, Hiv, Parto, Período pós-parto, Políticas da Saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17969
WINTERS, Joanara Rozane da Fontoura. Formação em enfermagem para o Sistema Único de Saúde
numa perspectiva crítico e criativa: visão dos formandos. 2012 . p. 201. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Prado, Marta Lenise do
Resumo: Este estudo trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo exploratório, ancorado
pelo referencial de Paulo Freire, cujo objetivo foi compreender como os formandos de um curso de
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graduação em Enfermagem de uma Universidade Pública da Região Sul do Brasil percebem o seu
processo de formação para a construção do profissional crítico e criativo a fim de atender aos princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS). Participaram deste estudo 11 estudantes de Enfermagem, do sexo
feminino, com idade entre 21 e 30 anos, regularmente matriculadas no último ano do curso. O período
de coleta de dados foi de abril e maio de 2012, por meio de entrevistas individuais com roteiro
semiestruturado. O tempo médio das entrevistas foi de 30 minutos e foram analisadas de acordo com
análise de conteúdo segundo Bardin (2011). O estudo atendeu aos preceitos da Resolução CEP
196/96, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa
Catarina. Após o processo de análise dos dados, emergiram três categorias a partir do Processo de
Formação na Percepção dos Alunos, a saber: 1ª categoria: A formação do profissional critico criativo e
as subcategorias: Construindo um agente transformador e Buscando conhecimento. 2ª categoria: O
Processo formativo é Dialógico e Participativo e as subcategorias: O professor preocupa-se com a
reflexão e facilita o aprendizado e As
metodologias problematizadoras são formas diferentes de
aprender. 3ª categoria A formação está dirigida à realidade, com ênfase no Sistema Único de Saúde
(SUS). A partir dos resultados, foram elaborados três manuscritos. O primeiro manuscrito – Processo
de Formação crítico–criativo: Percepção dos formandos de Enfermagem –aponta para uma formação
crítica, para a busca do conhecimento e para a transformação da realidade, o que leva à autonomia e
faz com que os educandos sejam sujeitos do seu processo ensino- aprendizagem. Aponta também a
importância da pesquisa durante a formação. O segundo manuscrito – diálogo e participação na
formação de enfermeiras: Participação dos Formandos – mostra a importância do professor e a
utilização de metodologias inovadoras e
problematizadoras como auxiliares na construção do
conhecimento.Ainda evidencia que a relação professor- educando é fundamental para que haja o
processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se também a importância do bom professor na formação
como facilitador do conhecimento. O terceiro manuscrito – A Formação em Enfermagem orientada
aos princípios do Sistema Único de Saúde.(SUS): Percepção dos Formandos – aponta
que a
formação do enfermeiro está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais/Enfermagem e os
princípios do SUS; os educandos sentem-se preparados para trabalhar na atenção básica, sendo que
sua formação é generalista, humanista, crítica e reflexiva. Durante este estudo, ficou evidenciado que
as acadêmicas de Enfermagem percebem que seu processo de formação envolve a construção de
atitude crítica, que seu processo ensino-aprendizagem é baseado nas metodologias problematizadoras
e que sua formação é voltada para o
Sistema Único de Saúde. Considera-se ainda que muitos
desafios precisam ser ultrapassados como a formação do docente, a institucionalização dos Programas
de Reorientação da Formação definidos pelo Governo Federal, a necessidade de superar a formação
ainda centrada na disciplina, implementando experiências interdisciplinares, fundamentais para uma
prática profissional assim orientada.
Palavras-chave: Aprendizagem, Criatividade, Educação em Enfermagem, Estudantes de enfermagem,
Sistema único de saúde.

Abstract: This is a qualitative descriptive and exploratory study, based on Paulo Freire, whose goal was
to understand how undergraduate nursing students from a Public University of Southern Brazil are
perceiving their learning process to build the critic and creative
professional in order to meet the
principles o the Unified Health System (SUS). Participated in this study 11 nursing students, all female,
aged between 21 and 30 years, regularly enrolled in the final year. The data collection period was April
and May of 2012 through individual semi-structured interviews. The mean duration of the interviews
was 30 minutes and were analyzed according to Bardin (2011). The study followed the precepts of CEP
Resolution 196/96, and was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal de Santa
Catarina. After the process of data analysis, three categories emerged from the Training Process in
Student Perception, namely: 1st category: Training of
professional creative and critical, and
subcategories: Building a
transforming agent and Seeking knowledge. 2nd category:The
training
process is dialogical and participatory. Subcategories: The teacher is concerned with the reflection and
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facilitates learning and Problem-Solving Methodologies are a different form of learning. 3rd category
Training is directed to reality, with emphasis on the Unified Health System (SUS). From the results,
were developed three manuscripts. The first manuscript - Formation Process critical-creative: Perception
of Nursing graduates - points to a critical training for the pursuit of knowledge and the transformation of
reality, which leads to autonomy and makes the students undergo their teaching- learning process. It
also points to the importance of research
during training. The second manuscript - dialogue and
participation in training of nurses: Participation of Trainees - shows the importance of the teacher and the
use of innovative and problem-solving methodologies as an aid in the construction of knowledge. Further
evidence that the student-teacher relationship is essential for there to be the teaching-learning process.
We also focus on the importance of good teacher
training as a facilitator of knowledge. The third
manuscript Training in Nursing oriented to the principles of the Unified Health
System (SUS):
Perception of Trainees - shows that nursing education is in line with the National Curriculum / Nursing
and principles of the NHS, the students feel prepared to work in primary care, and their training is
general, humanist, critical and reflective. During this study, it was evident that the students realize that
their nursing training process involves building critical attitude that their learning process is based on
problem-solving methodologies and that their training is focused on the Unified Health System. It is
further considered that many challenges must
be overcome as the training of teachers, the
institutionalization of Reorientation Training Programs defined by the Federal Government, the need to
overcome the training still focuses on
discipline, implementing interdisciplinary experiences are
fundamental to professional practice as well oriented.
Key words: Nursing Education, Creativity, Students Nursing Learning, Unified Health System.

Nº de Classificação: 17970
SIEWERT, Josiane Steil. A ocupação de cuidador de idosos e a relação com a enfermagem. 2012 .
p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Promoção da Saúde no Processo de Viver Humano e Enfermagem
Orientador: Alvarez, Angela Maria
Resumo: Estudo de caráter qualitativo, do tipo descritivo, com objetivo geral de conhecer a prática dos
cuidadores ocupacionais de idosos no contexto domiciliar e a relação com a enfermagem, realizado no
município de
Joinville, SC. Participaram da pesquisa 18 cuidadores ocupacionais de
idosos. As
entrevistas foram realizadas nos meses de junho e julho de 2012. Dados colhidos através de entrevista
semiestruturada, para analise foi utilizado o método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). As cinco
categorias que emergiram dos dados foram: Tornando-se
cuidador, Sendo cuidador, O fazer do
cuidador, O contexto de trabalho do cuidador e as Relações que emergem do cuidado ao idoso, que por
sua vez compuseram o tema central A prática de cuidado ao idoso. Os resultados mostraram que o
cuidador ocupacional é a mulher, com idade média de 52 anos, formação escolar até a quarta série,
sem cursos complementares. A jornada de trabalho é de 12 horas semanais, com salário no valor
aproximado de R$ 1.210,65. Percebeu-se que enquanto o idoso pode se ajudar, os cuidadores realizam
as atividades domésticas mais leves, como lavar a louça e a roupa e preparar as refeições dos idosos.
No entanto, com o agravamento da condição do idoso, eles vão deixando essas atividades e assumem
outras relacionadas ao cuidado direto ao idoso. As condições para exercer a função variam conforme as
condições e necessidades de cada família. O cuidado ao idoso para estes
trabalhadores envolve
conhecimentos básicos como organização do lar, preparo de alimentos e ter paciência para lidar com o
idoso e sua agressividade. Acreditam que a experiencia de cuidar de pessoas é o suficiente para o
exercício da função. Algumas atividades relatadas são exclusivas de profissionais de saúde, como
aplicação medicação via parenteral, reforçando a necessidade de se discutir os limites entre o trabalho
do cuidador ocupacional de idosos e a sua relação com a profissão de enfermagem. Ao idoso deve-se
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garantir um cuidado livre de riscos e danos a sua saúde, cabendo à enfermagem refletir sobre a sua
responsabilização. Essa discussão deve ter como foco o idoso e suas necessidades.
Palavras-chave: cuidador ocupacional, Enfermagem, Idosos.

Abstract: Qualitative study, descriptive, aiming to understand the general practice
of occupational
caregivers of elderly in the home context and its relationship with nursing, held in the city of Joinville, SC.
Participants were 18 elderly occupational caregivers. The interviews were conducted during June and
July of 2012. Data collected through semi-structured interview. It was used to analyze the method of
content analysis of Bardin (2011). The five categories that emerged from the data were: Becoming a
caregiver, Being a caregiver, Caregiver's attributes, the
caregiver's work context and relations that
emerge from elderly care, which in turn formed the central theme The practice of elderly care. The
results showed that the occupational caregiver are women with a mean age of 52 years, schooling until
the fourth grade without additional courses. The workday is 12 hours, with earnings of approximately R $
1,210.65. It was realized that while the elderly is able to take care of him/herself, the caregivers perform
lighter household activities, like washing the dishes and the do the laundry and prepare meals for the
elderly. However, with the worsening condition of the elderly, they will
leave and take such other
activities related direct to the elderly care. The conditions for exercising the function vary according to the
conditions and needs of each family. The elderly care for these workers involves basic knowledge as
home organization, food preparation and patience in dealing with the elderly and their aggressiveness.
They believe that the experience of caring for people is enough to carry out his function. Some activities
are reported exclusive of health professionals, such as application parenteral medication, reinforcing the
need to discuss the
boundaries between the work of occupational caregivers of elderly and
its
relationship with the nursing profession. It is necessary should ensure a care free of risk and harm to the
elderly, fitting to nursing reflect on their accountability. This discussion should be focused on the elderly
and their needs.
Key words: Nursing, Elderly, Occupational caregiver.

Nº de Classificação: 18370
FINGER, Adriane. Competências requeridas pelos gerentes de enfermagem hospitalar. 2012 . p. 93.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Engenharia de Produção
Linha de Pesquisa: Métodos quantitativos para tomada de decisão
Orientador: Lopes, Luis Felipe Dias
Resumo: Após a base e a estrutura formadas sobre um regime monástico de dedicação e caridade, a
enfermagem foi mudando de perfil, passando de atividade, a profissão regulamentada e respeitada. Por
meio de novas atribuições entregues ao profissional enfermeiro, passou a ser necessário que este receba
uma formação mais adequada as suas funções na modernidade, que incluem além dos cuidados o
gerenciamento da unidade de saúde (US) onde trabalha. A partir dessa constatação foi definido o
problema de pesquisa que norteou este estudo: Quais são as competências de conhecimento,
habilidades e atitudes consideradas como de extrema importância para os gerentes de enfermagem?,
cujos objetivos são: - Identificar o grau de importância das competências de conhecimento, habilidades e
atitudes, segundo à percepção dos gerentes de enfermagem; - Caracterizar a população de gerentes de
enfermagem da instituição pesquisada; - Identificar as competências consideradas de extrema
importância pelos pesquisados; - Descrever sobre as competências consideradas de extrema importância
pelos pesquisados. Para alcançar os objetivos foi realizada uma pesquisa de campo, de caráter
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exploratório, descritivo com abordagem quantitativa, que teve como sujeitos 25 gerentes de US de um
hospital escola, de grande porte da cidade de Santa Maria-RS. A pesquisa realizada no ano de 2011,
utilizou um instrumento de pesquisa dividido em duas partes: a) informações sociodemográficas; b) 51
itens para a eleição das competências relacionadas a habilidades (20 itens), conhecimento (16) e atitudes
(15) consideradas de extrema importantes para os enfermeiros gerentes. O resultado apontou que entre
as competências consideradas de extrema importância pelos enfermeiros estão: a) conhecimento:
Conhecer as políticas de saúde (62,50%); Conhece a missão e os objetivos da instituição de saúde
(75,00%); Conhecer os serviços desenvolvidos nas US (79,16%); Conhecimentos de normas e
procedimentos (70,83%); Conhecimento da qualidade do serviço prestado (72,73%); b) habilidade: Ser
capaz de comunicar-se de forma adequada com a equipe e usuários (95,83%); Ser ético com a equipe,
superiores e usuários (91,67%); Ser capaz de promover e manter relacionamento com equipe e usuários
(87,50%); Saber identificar problemas (82,61%); c) atitudes: Ser justo com sua equipe e usuários
(70,83%); Ser aberto as mudanças (70,83%); Ter envolvimento com o trabalho, com a equipe e
comunidade (70,83%); Que privilegie o trabalho em equipe (70,83%); Que saiba aceitar críticas (70,83%).
Do resultado depreende-se que os pesquisados consideram de extrema importância para o gerente de
unidade competências que agregadas ao seu perfil comporão um indivíduo que tem conhecimento de
politicas públicas, normas, missão e objetivos e que avalia a qualidade do seu trabalho; capaz de se
comunicar com os demais de maneira adequada, com um procedimento ético, de companheirismo e
atento aos problemas; flexível, engajado, e participativo, sendo humildade em relação às críticas.
Percebe-se que todas essas competências se reunidas numa só pessoa comporão o profissional ideal,
capacitado moral e tecnicamente para assumir a sua posição gerencial, de cuidados e de cidadão, com
ética, conhecimento e determinação. O resultado da pesquisa deixa perceber a necessidade de estudos
posteriores que possam investigar se os enfermeiros gerentes estão colocando em prática no seu
cotidiano as competências que consideram de extrema importância, de maneira que o seu desempenho
profissional alcance os objetivos almejados por todos.
Palavras-chave: Competências, Enfermagem, Gerência de Enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18371
ARRUE, Andrea Moreira. Tradução e adaptação cultural do Children With Special Healt Care Needs
Screener. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Neves, Eliane Tatsch
Resumo: O estudo objetivou traduzir o Children with Special Health Care Needs-CSHCN Screener© para
a língua portuguesa, realizar a adaptação cultural e testar a reprodutibilidade do instrumento. O processo
de tradução e adaptação cultural baseou-se nas etapas de tradução, retrotradução, comissão de revisão
e pré-teste. O cenário do pré-teste foi um hospital escola e um pronto atendimento infantil municipal,
localizados no sul do Brasil, os sujeitos foram familiares/cuidadores de crianças de zero a 12 anos
incompletos, em atendimento nos serviços citados. A coleta ocorreu no período de outubro, a amostra
estatística correspondeu a 140 sujeitos e a seleção foi por demanda de atendimento. Conclui-se que a
reprodutibilidade do instrumento traduzido e adaptado nesta amostra foi considerada satisfatória. O
construto da versão traduzida e adaptada apresentou validade convergente com a medida de Alpha de
Cronbach bem como concordância de Kappa perfeita para todos os itens avaliados. Conclui-se que o
instrumento CSHCN Screener© pode ser utilizado em estudos, da língua portuguesa, do Brasil. A
prevalência de crianças com necessidades especiais de saúde-CRIANES foi 36%, o sexo feminino (60%)
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mostrou-se mais vulnerável e a principal demanda foi dependência medicamentosa (26%). Os resultados
desta pesquisa podem subsidiar o levantamento sistematizado e validado a nível nacional das demandas
de necessidades especiais de saúde-NES bem como fornecer o perfil epidemiológico das CRIANES.
Pretende-se contribuir na área do conhecimento de Enfermagem, reconhecendo essa clientela como
emergente nos serviços de saúde, redirecionando as orientações e atuando juntamente as instituições no
sentido de identificar, acompanhar, realizar referência e contrarreferência, nos serviços de saúde. Da
mesma forma para os demais profissionais, pois essa clientela necessita de ações intersetoriais, pois as
NES podem acarretar ou agravar problemas sociais e educacionais.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Saúde da criança, Tradução.
Acesso remoto ao texto integral: http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Andrea_Arrue.pdf

Nº de Classificação: 18373
ROSO, Camila Castro. O cuidado de si de pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento
conservado. 2012 . p. 119. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Beuter, Margrid
Resumo: A incidência de pessoas com insuficiência renal crônica vem aumentando significativamente,
atingindo números alarmantes de indivíduos com falência renal. Esta é uma enfermidade que
compromete a função renal e incapacita a manutenção da homeostasia interna do organismo. O
tratamento geralmente causa frustrações e limitações devido às diversas restrições alimentares e
modificações no estilo de vida, o que exige do paciente a participação no seu próprio tratamento,
determinando a sua autonomia. Assim, este estudo teve como objetivos descrever como as pessoas com
insuficiência renal crônica em tratamento conservador cuidam de si e identificar as possibilidades e os
limites do cuidado de si das pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento conservador. Trata-se
de uma pesquisa de campo, qualitativa, descritiva, cujo cenário do estudo foi o Ambulatório de Uremia do
Hospital Universitário de Santa Maria. Participaram do estudo 15 pessoas com insuficiência renal crônica
em tratamento conservador que frequentavam o ambulatório. A coleta dos dados foi realizada por meio
da entrevista narrativa complementada pela consulta aos prontuários dos pacientes. O método de análise
dos dados foi por meio da análise temática, que é uma modalidade específica da análise de conteúdo
proposta por Minayo. Foram respeitados todos os aspectos éticos conforme Resolução nº 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram organizados em duas categorias, a primeira, o cotidiano
de pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento conservador como possibilidade para o
cuidado de si, foi desvelada nos temas: a experiência do cuidado de si das pessoas com insuficiência
renal crônica no tratamento conservador, a autonomia no cuidado de si das pessoas em tratamento
conservador e o apoio da família como possibilidade do cuidado de si no tratamento conservador. A
segunda categoria denominada os limites do cuidado de si de pessoas com insuficiência renal crônica em
tratamento conservador, teve como temas: o avanço da doença e a dependência de cuidados, e os
limites e as repercussões do tratamento conservador na insuficiência renal crônica. Entende-se que os
resultados dessa pesquisa possam contribuir no cuidado prestado as pessoas com insuficiência renal
crônica em tratamento conservador e na manifestação da sua autonomia através do cuidado de si. Cabe
a equipe de saúde pensar e atuar na promoção da saúde dessas pessoas com um olhar voltado a
autonomia, nas atividades de educação em saúde, na busca da qualidade de vida.
Palavras-chave: Cuidado de si, Enfermagem, Insuficiência renal crônica.
Acesso remoto ao texto integral: http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Camila_Roso.pdf
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Nº de Classificação: 18374
TRONCO, Caroline Sissy. O cotidiano do ser-mãe-recém-nascido-prematuro diante da manutenção
da lactação na UTI neonatal: possibilidades para a enfermagem. 2012 . p. 126. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Padoin, Stela Maris de Mello
Resumo: O objetivo da pesquisa foi compreender o cotidiano das mães de recém-nascidos prematuros
(RNP) internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) em manutenção da lactação diante da
(im)possibilidade de amamentar. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com abordagem
fenomenológica. A produção dos dados ocorreu na UTIN do Hospital Universitário de Santa Maria/RS,
nos meses de dezembro de 2010 a abril de 2011. Foram realizadas sete entrevistas fenomenológicas,
com as mães dos recém-nascidos internados nessa unidade e que estavam (im)possibilitadas de
amamentar devido às condições clínicas do bebê. A análise dos dados, pautada no referencial teórico
metodológico de Martin Heidegger, desvelou na compreensão vaga e mediana que para as mães de RNP
na UTIN a manutenção da lactação diante da (im)possibilidade de amamentar significa ter algum
problema de saúde na gestação que fez o bebê nascer antes da hora esperada. Querem saber o que o
bebê tem e o que está acontecendo. Ficam preocupadas com a situação, mas depois se acalmam, porém
continua sendo difícil. Temem pelo bebê que nasceu antes da hora, prematuro e pequeno. O bebê teve
que ficar na UTI e a mãe ir para casa e deixar o bebê no hospital. Gostariam que o filho estivesse
mamando no peito. É difícil ter que colocar o leite fora e dói porque empedra. Colocar o filho no peito faz
se sentir mais mãe. Tirar o leite poderá ajudar na recuperação do filho. Manter a rotina do lar e ter que ir
e vir do hospital é cansativo. O tempo que estão junto ao bebê é bom e ajuda. Rezam para que ele
melhore e pegue peso para ir para casa. Encontram apoio nos profissionais e na família. Na
compreensão interpretativa, as mães se mostram com ser-mãe-de-RNP diante da dupla facticidade de ter
um filho prematuro e que está internado na UTIN. Presas na falação por repetir o que levou ao parto
prematuro e acerca da importância do leite materno, curiosas sobre a saúde do bebê. Porém se mantêm
na ambiguidade ao pensar que compreenderam o motivo do parto prematuro, quando na verdade ainda
não. Se mostram no modo do temor, em suas três perspectivas: apavoradas com o bebê prematuro e
pequeno, horrorizadas com a internação na UTIN e aterrorizadas por terem que dar alta e deixar o bebê
no hospital. Se mantêm ocupadas com a ordenha e a rotina de ir e vir do hospital para casa se mostram
ser-com o filho quando o colocam no peito para mamar, o que as possibilita fazer o movimento de
ocupação para pré-ocupação. São ser-com a família e profissionais de enfermagem, mostrando que
precisam de apoio e se mantêm na decadência quando se mostram conformadas com a situação. O
vivido do ser-mãe-de-RNP aponta para a necessidade de aliar a assistência ao RNP à atenção à família,
especialmente, às mães. Além de congregar a dimensão biológica e clínica, imprescindível à sobrevida
dos RNP, à dimensão subjetiva e social do cuidado à tríade mãe/filho/família.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Mães, Prematuro, Unidades de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Caroline%20Sissy%20Tronco.pdf

Nº de Classificação: 18375
OLIVEIRA, Cristine Ruviaro de. Cateter central de inserção periférica em neonatologia e pediatria: as
vozes das enfermeiras. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Rodrigues, Elisa da Conceição
Resumo: O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), ou Peripherally Inserted Central Venous
Catheter (PICC) é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia superficial da extremidade que
progride, por meio da ajuda do fluxo sanguíneo e de procedimentos de inserção, até o terço distal da veia
cava, ficando a nível central. Atualmente, o enfermeiro é um dos principais responsáveis pela avaliação
da necessidade do uso desse dispositivo, além de ser o profissional mais diretamente envolvido na
construção de protocolos institucionais. Assim, delimitou-se como objeto de estudo: a atuação das
enfermeiras na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino. O objetivo geral
deste estudo foi compreender a atuação de enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças
em um hospital de ensino. Os objetivos específicos foram: descrever as bases para a atuação dos
enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino; analisar os riscos e
benefícios da utilização do PICC no cenário de estudo e discutir os limites e possibilidades da utilização
do PICC em neonatos e crianças no contexto de um hospital de ensino. Tratou-se de um estudo
qualitativo de caráter exploratório-descritivo, realizado de abril a maio de 2012. Os sujeitos foram 20
enfermeiros da Unidade de Internação Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica,
Pronto Socorro Pediátrico e Centro de Transplante de Medula Óssea, de um hospital de ensino no sul do
Brasil. Foi aplicado o Método Criativo Sensível, por meio de três Dinâmicas de Sensibilidade e
Criatividade: Árvore do Conhecimento, Corpo Saber e Almanaque.Os dados foram submetidos à Análise
de Discurso em sua corrente francesa. Os resultados apontam que o enfermeiro ocupa posição de
destaque na utilização do PICC em neonatos e crianças, sendo que seu preparo inicia na graduação,
complementa-se com a capacitação legal e estende-se na prática diária, raciocinando clinicamente e
avaliando riscos e benefícios. A incorporação de novas tecnologias em terapia intravenosa traz a
necessidade de atenção redobrada com a segurança do paciente. As enfermeiras tem o cuidado de
estabilizar, hemodinamicamente, a criança, manipular o mínimo possível seu corpo e não a expor ao
risco de infecção, com observação de técnicas assépticas. Para tanto, escolhem criteriosamente o local
de acesso e não excedem três tentativas. Para prevenir o estresse do paciente, equipe e familiares devese atentar para as orientações, a analgesia e a sedação. Recomenda-se a invidualização/singularização
de cada caso com a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, pois esta viabiliza,
registra e evidencia o trabalho do enfermeiro. Assim, espera-se que esse profissional possa assumir e
manter a autonomia diante da indicação, inserção, manutenção e retirada do PICC, atuando com
competência técnica e legal. Desse modo, o enfermeiro deve buscar capacitação continuada para
assumir esta atividade desenvolvendo-a de forma responsável, consciente e preventiva.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Cuidados de enfermagem, Enfermagem neonatal,
Enfermagem pediátrica, Infusões intravenosas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Cristine%20Ruviaro%20de%20Oliveira.pdf

Nº de Classificação: 18375
OLIVEIRA, Cristine Ruviaro de. Cateter central de inserção periférica em neonatologia e pediatria: as
vozes das enfermeiras. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Neves, Eliane Tatsch
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Resumo: O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), ou Peripherally Inserted Central Venous
Catheter (PICC) é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia superficial da extremidade que
progride, por meio da ajuda do fluxo sanguíneo e de procedimentos de inserção, até o terço distal da veia
cava, ficando a nível central. Atualmente, o enfermeiro é um dos principais responsáveis pela avaliação
da necessidade do uso desse dispositivo, além de ser o profissional mais diretamente envolvido na
construção de protocolos institucionais. Assim, delimitou-se como objeto de estudo: a atuação das
enfermeiras na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino. O objetivo geral
deste estudo foi compreender a atuação de enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças
em um hospital de ensino. Os objetivos específicos foram: descrever as bases para a atuação dos
enfermeiros na utilização do PICC em neonatos e crianças em um hospital de ensino; analisar os riscos e
benefícios da utilização do PICC no cenário de estudo e discutir os limites e possibilidades da utilização
do PICC em neonatos e crianças no contexto de um hospital de ensino. Tratou-se de um estudo
qualitativo de caráter exploratório-descritivo, realizado de abril a maio de 2012. Os sujeitos foram 20
enfermeiros da Unidade de Internação Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica,
Pronto Socorro Pediátrico e Centro de Transplante de Medula Óssea, de um hospital de ensino no sul do
Brasil. Foi aplicado o Método Criativo Sensível, por meio de três Dinâmicas de Sensibilidade e
Criatividade: Árvore do Conhecimento, Corpo Saber e Almanaque.Os dados foram submetidos à Análise
de Discurso em sua corrente francesa. Os resultados apontam que o enfermeiro ocupa posição de
destaque na utilização do PICC em neonatos e crianças, sendo que seu preparo inicia na graduação,
complementa-se com a capacitação legal e estende-se na prática diária, raciocinando clinicamente e
avaliando riscos e benefícios. A incorporação de novas tecnologias em terapia intravenosa traz a
necessidade de atenção redobrada com a segurança do paciente. As enfermeiras tem o cuidado de
estabilizar, hemodinamicamente, a criança, manipular o mínimo possível seu corpo e não a expor ao
risco de infecção, com observação de técnicas assépticas. Para tanto, escolhem criteriosamente o local
de acesso e não excedem três tentativas. Para prevenir o estresse do paciente, equipe e familiares devese atentar para as orientações, a analgesia e a sedação. Recomenda-se a invidualização/singularização
de cada caso com a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, pois esta viabiliza,
registra e evidencia o trabalho do enfermeiro. Assim, espera-se que esse profissional possa assumir e
manter a autonomia diante da indicação, inserção, manutenção e retirada do PICC, atuando com
competência técnica e legal. Desse modo, o enfermeiro deve buscar capacitação continuada para
assumir esta atividade desenvolvendo-a de forma responsável, consciente e preventiva.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Cuidados de enfermagem, Enfermagem neonatal,
Enfermagem pediátrica, Infusões intravenosas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Cristine%20Ruviaro%20de%20Oliveira.pdf

Nº de Classificação: 18376
SILVEIRA, Daiany Saldanha da. A educação para o trabalho na perspectiva dos agentes
comunitários de saúde. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Weiller, Teresinha Heck
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva que tem como objetivo
compreender o processo de educação no trabalho na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Os sujeitos do estudo atuavam em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde (EACS), com a participação de 25 sujeitos. Foram selecionados dois
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instrumentos de coleta de dados: questionário estruturado auto-aplicável de levantamento de dados
sócio-demográficos e roteiro de entrevistas com questões norteadoras para a técnica do grupo focal.
Para tanto, no tratamento dos dados sócio-demográficos foi utilizada a estatística descritiva e para os
dados qualitativos coletados por meio dos grupos focais foi feita a análise de conteúdo conforme Bardin.
Este estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quanto aos resultados a
maioria é do sexo feminino, com idade média de 38 anos, ensino médio completo e tempo de serviço
entre 06 e 10 anos. A maioria teve como motivo de ingressar na ocupação de ACS a estabilidade
profissional e exerciam, na sua maioria, atividades em comércio e vendas antes de atuar como ACS. Os
ACS identificam que a educação no trabalho acontece na forma de capacitações. Em relação aos
aspectos organizacionais, as capacitações são desenvolvidas a partir de um cronograma fechado; sem
periodicidade; com carga horária insuficiente para a aprendizagem; há privilégio de determinadas
categorias profissionais em relação ao acesso às ações educativas posteriores à formação inicial; há
falha quanto à divulgação das capacitações; o espaço físico onde são desenvolvidas as capacitações é
inadequado, com número elevado de participantes que contribuem para a ineficácia dos recursos
audiovisuais e os agentes comunitários não recebem auxílio transporte para participação nas
capacitações. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos das capacitações, identificou-se que os
conteúdos são desenvolvidos de modo superficial, com valorização de termos técnicos; os assuntos são
direcionados para ACS da área urbana; há ausência de espaços de discussão e troca de experiências;
há divergência entre a teoria e a prática; adotam-se abordagens idênticas para realidades diferentes de
ESF e EACS; as dinâmicas propostas são interessantes, contudo os estudos de casos não têm retorno
dos instrutores e não há um método de avaliação do aprendizado adquirido. O estudo revela ainda que,
para os ACS, as capacitações não contribuem de modo significativo para a orientação do processo de
trabalho, levando-os a buscarem outras estratégias que possam auxiliar no seu aprendizado. Logo,
recomenda-se a criação de espaços educativos coletivos para os ACS que visem à transformação das
práticas profissionais por meio de processos reflexivos, de discussão de propostas e trocas de
experiências de acordo com a realidade e com a necessidade dos trabalhadores e que os valorizem
como sujeitos ativos no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Educação, Enfermagem.
Abstract: This is a qualitative, exploratory and descriptive research which aims to understand the
education process at work into the perspective of Community Health Agents (CHA). The subjects of this
study worked in teams of the Family Health Strategy (FHS) and of Community Health Workers (CHW),
involving during the research a total of 25 subjects. Two instruments of data collection were selected:
self-administered structured survey questionnaire of socio-demographic data and set of interviews with
questions for the technique of focal group. Regarding to socio-demographic data a descriptive statistics
was employed; qualitative data collected from the focal groups were analyzed according to Bardin. This
study followed the 196/96 resolution of the National Health Council. From the results, majority were
female, mean age of 38 years, high school complete and working time between 06 and 10 years. Most of
them reported as motivation to join CHA the professional stability, and in their majority they worked as
saleswomen before became CHA. The CHA identified that education at work happened in the form of
capacitation. Regarding the organizational aspects, capabilities were developed from a already set
schedule; without periodicity, with insufficient workload for learning; there were professional privilege in
certain areas, related to the access to educational activities after the initial training; there was failure in
the way of training disclosure , the physical space where these skills are developed was inadequate, with
high number of participants which contributed to the ineffectiveness of audiovisual resources, and
community workers did not receive transport assistance for the participation during the training time.
Relative to the theoretical and methodological aspects of the training, it was found that the subjects were
developed in a superficial condition, with an appreciation of technical terms; issues were directed to the
CHA of urban area; There was a lack of space for discussion and exchange of experiences; divergences
between theory and practice; similar approaches were applied to different realities of FHS and CHW; the
dynamics proposed were interesting; however the case studies did not bring to the group the results
reached, and there was not a method to assess the knowledge acquired. Standing out yet in this study,
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for the CHA, that the capacitation did not contribute significantly to the orientation of the work process,
leading them to looking for other strategies, which may assist in their learning. Therefore, creation of
collective educational spaces for the CHA are recommended, aiming the transformation of professional
practice through the reflexive processes, discussion of proposals and exchanges of experiences,
according to the reality and needs of the workers as active subjects in the learning process.
Key words: Community Health Agent, Education, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Daiany%20Saldanha%20da%20Silveira%20Donaduzzi.pdf
Nº de Classificação: 18376
SILVEIRA, Daiany Saldanha da. A educação para o trabalho na perspectiva dos agentes
comunitários de saúde. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Beck, Carmem Lúcia Colomé
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva que tem como objetivo
compreender o processo de educação no trabalho na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Os sujeitos do estudo atuavam em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde (EACS), com a participação de 25 sujeitos. Foram selecionados dois
instrumentos de coleta de dados: questionário estruturado auto-aplicável de levantamento de dados
sócio-demográficos e roteiro de entrevistas com questões norteadoras para a técnica do grupo focal.
Para tanto, no tratamento dos dados sócio-demográficos foi utilizada a estatística descritiva e para os
dados qualitativos coletados por meio dos grupos focais foi feita a análise de conteúdo conforme Bardin.
Este estudo atendeu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quanto aos resultados a
maioria é do sexo feminino, com idade média de 38 anos, ensino médio completo e tempo de serviço
entre 06 e 10 anos. A maioria teve como motivo de ingressar na ocupação de ACS a estabilidade
profissional e exerciam, na sua maioria, atividades em comércio e vendas antes de atuar como ACS. Os
ACS identificam que a educação no trabalho acontece na forma de capacitações. Em relação aos
aspectos organizacionais, as capacitações são desenvolvidas a partir de um cronograma fechado; sem
periodicidade; com carga horária insuficiente para a aprendizagem; há privilégio de determinadas
categorias profissionais em relação ao acesso às ações educativas posteriores à formação inicial; há
falha quanto à divulgação das capacitações; o espaço físico onde são desenvolvidas as capacitações é
inadequado, com número elevado de participantes que contribuem para a ineficácia dos recursos
audiovisuais e os agentes comunitários não recebem auxílio transporte para participação nas
capacitações. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos das capacitações, identificou-se que os
conteúdos são desenvolvidos de modo superficial, com valorização de termos técnicos; os assuntos são
direcionados para ACS da área urbana; há ausência de espaços de discussão e troca de experiências;
há divergência entre a teoria e a prática; adotam-se abordagens idênticas para realidades diferentes de
ESF e EACS; as dinâmicas propostas são interessantes, contudo os estudos de casos não têm retorno
dos instrutores e não há um método de avaliação do aprendizado adquirido. O estudo revela ainda que,
para os ACS, as capacitações não contribuem de modo significativo para a orientação do processo de
trabalho, levando-os a buscarem outras estratégias que possam auxiliar no seu aprendizado. Logo,
recomenda-se a criação de espaços educativos coletivos para os ACS que visem à transformação das
práticas profissionais por meio de processos reflexivos, de discussão de propostas e trocas de
experiências de acordo com a realidade e com a necessidade dos trabalhadores e que os valorizem
como sujeitos ativos no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Educação, Enfermagem.

966

Abstract: This is a qualitative, exploratory and descriptive research which aims to understand the
education process at work into the perspective of Community Health Agents (CHA). The subjects of this
study worked in teams of the Family Health Strategy (FHS) and of Community Health Workers (CHW),
involving during the research a total of 25 subjects. Two instruments of data collection were selected:
self-administered structured survey questionnaire of socio-demographic data and set of interviews with
questions for the technique of focal group. Regarding to socio-demographic data a descriptive statistics
was employed; qualitative data collected from the focal groups were analyzed according to Bardin. This
study followed the 196/96 resolution of the National Health Council. From the results, majority were
female, mean age of 38 years, high school complete and working time between 06 and 10 years. Most of
them reported as motivation to join CHA the professional stability, and in their majority they worked as
saleswomen before became CHA. The CHA identified that education at work happened in the form of
capacitation. Regarding the organizational aspects, capabilities were developed from a already set
schedule; without periodicity, with insufficient workload for learning; there were professional privilege in
certain areas, related to the access to educational activities after the initial training; there was failure in
the way of training disclosure , the physical space where these skills are developed was inadequate, with
high number of participants which contributed to the ineffectiveness of audiovisual resources, and
community workers did not receive transport assistance for the participation during the training time.
Relative to the theoretical and methodological aspects of the training, it was found that the subjects were
developed in a superficial condition, with an appreciation of technical terms; issues were directed to the
CHA of urban area; There was a lack of space for discussion and exchange of experiences; divergences
between theory and practice; similar approaches were applied to different realities of FHS and CHW; the
dynamics proposed were interesting; however the case studies did not bring to the group the results
reached, and there was not a method to assess the knowledge acquired. Standing out yet in this study,
for the CHA, that the capacitation did not contribute significantly to the orientation of the work process,
leading them to looking for other strategies, which may assist in their learning. Therefore, creation of
collective educational spaces for the CHA are recommended, aiming the transformation of professional
practice through the reflexive processes, discussion of proposals and exchanges of experiences,
according to the reality and needs of the workers as active subjects in the learning process.
Key words: Community Health Agent, Education, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Daiany%20Saldanha%20da%20Silveira%20Donaduzzi.pdf

Nº de Classificação: 18377
RIBEIRO, Danilo Bertasso. Motivos da tentativa de suicídio expressos por homens usuários de
álcool e outras drogas. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Terra, Marlene Gomes
Resumo: A saúde masculina nos últimos anos vem sendo abordada em alguns estudos. Isto decorre do
aumento da morbimortalidade que tem acometido esta população. Entre os óbitos por causas externas,
o suicídio é a terceira maior causa de morte que atinge os homens. Em virtude desses achados, esta
pesquisa tem como objetivo compreender os motivos porque da tentativa
de suicídio em homens
usuários de álcool e outras drogas. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, fenomenológica, na
perspectiva do referencial teórico-filosófico da Sociologia Fenomenológica de Alfred Schütz, realizada
no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS – Ad) “Caminhos do Sol” no município de
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Santa Maria, Rio Grande do Sul. Os sujeitos da pesquisa foram homens adultos, na faixa etária de 24 a
50 anos, usuários e/ou dependentes de álcool e outras drogas que tentaram suicídio e que realizavam
tratamento nesse serviço. A coleta das informações ocorreu no mês de dezembro de 2011, por meio da
entrevista fenomenológica, gravada, a qual foi encerrada após onze encontros, quando se percebeu a
convergência nos discursos. Foi desenvolvida a análise e interpretação compreensiva dos depoimentos,
na qual foram utilizados os passos elaborados por autores da área de enfermagem que são referências
nacionais da Sociologia Fenomenológica de Alfred
Schütz. Foram respeitados os aspectos éticos,
conforme Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Na análise compreensiva do típico da
ação dos homens que realizaram a tentativa de suicídio, foram desveladas três categorias concretas:
Tentativa de suicídio pelo uso de álcool e outras drogas – revelou que o consumo, a dependência e os
sintomas da abstinência de álcool e outras drogas e as diversas circunstâncias da situação biográfica
vivida
contribuíram para a ação suicida; Tentativa de suicídio pelas situações do mundo da vida
familiar – relacionou a situação biográfica dos homens no cotidiano da vida familiar, relações
intersubjetivas conturbadas neste âmbito, constituídas pela falta de atenção, diálogo, escuta e
a
dependência de álcool e outras drogas, que contribuíram para estes homens sentirem-se como um
incômodo para a família; Tentativa de suicídio por sentimentos vividos no cotidiano
– apresentou
sentimentos de aflição, externalizada por meio da consciência dos homens ao realizar a tentativa de
suicídio, os quais foram: baixa autoestima, dificuldades para verbalizar
angústias, culpa, covardia,
fraqueza, não aceitação, decepções amorosas, solidão, tristeza e desesperança em relação ao sentido
na vida. Espera-se que o presente estudo forneça subsídios aos profissionais de saúde para que estes
compreendam os motivos que levam os homens à ação suicida e, desta maneira, elaborar estratégias
de prevenção ao suicídio.
Palavras-chave: Abuso de Substâncias Psicoativas, Enfermagem, Homens, Suicídio, Tentativa de
suicídio.

Abstract: Men's health nowadays has been addressed in some studies. This follows from the morbidity
and mortality increase that has affected this population. Among deaths due to external causes, suicide is
the third leading cause of death that affects men. Given these findings, this research
aims to
comprehend the reasons why the suicide attempt in male alcohol and/or other drugs users. This is a
qualitative, Sociological phenomenological perspective based on the
theoretical and methodological
framework of Alfred Schütz, held at the Center for Psychosocial Care of Alcohol and Drug (CPC - Ad)
"Paths of the Sun" in Santa Maria, Rio Grande do Sul. Research subjects were male adults, aged from
24 to 50 year old, alcohol
and/or other drugs users, attempted suicide and who were undergoing
treatment in this service. Data collection occurred in December 2011, through the phenomenological
interview,
recorded, which was closed after the 11th meeting empathic when they realized the
sufficiency of meanings. We developed the analysis and interpretation of the testimonies, which were
used by authors elaborate the steps of national nursing field references on Phenomenological Sociology
of Alfred Schütz. We respected ethics, according to Resolution N º 196/96 of the National Health Board
in the comprehensive analysis of typical action of the men who carried out the suicide attempt, three
categories were revealed concrete: Suicide attempt for alcohol and other drugs use – revealed that the
use, dependence and withdrawal symptoms of alcohol and other drugs use and various circumstances of
the biographical
situation experienced contributed to the suicidal action; Suicide Attempt for world
situations in the family life - related to biographic situation of men in everyday family life, interpersonal
relations in this troubled context, constituted by the lack of attention, dialogue, listening and dependence
on alcohol and other drugs that contributed to these men feel like a nuisance to the family; Suicide
Attempt for experienced feelings in daily life - presented verbalization of distress feelings, externalized
through the consciousness of men to carry out the suicide attempt, which were: low self-esteem, difficulty
verbalizing anguish, guilt, cowardice,
weakness, rejection, heartbreak, loneliness, sadness and
hopelessness in relation to meaning in life. It is hoped that this study will provide grants to health care
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professionals so that they understand the motives that lead individuals, especially men, to suicidal action
and thus, develop strategies for suicide prevention.
Key words: Men, Suicide attempt, Suicide, Psychoactive substance abuse, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_DANILO%20BERTASSO%20RIBEIRO.pdf

Nº de Classificação: 18378
FREITAS, Etiane de Oliveira. Estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness entre
discentes de enfermagem. 2012 . p. 142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em enfermagem e saúde
Orientador: Guido , Laura de Azevedo
Resumo: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo exploratório, transversal, com o
objetivo de analisar estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness entre discentes de
enfermagem. A pesquisa foi realizada numa universidade pública no interior do Rio Grande do Sul. A
coleta dos dados deu-se nos meses de abril e maio de 2011. Seguiu-se um protocolo de pesquisa que
consta de Formulário sociodemográfico e acadêmico dos discentes, Instrumento para Avaliação de
Estresse em Estudantes de Enfermagem, Inventário de Estratégias de Coping, Inventário de Depressão
de Beck, Maslach Burnout Inventory - Student Survey e Escala de Hardiness. As variáveis sóciodemográficas, e acadêmicas bem como os itens que compõem os instrumentos foram analisadas pelo
programa pelo Statistical Analisys System – versão 9.1 e Statistica – versão 7.1. A consistência interna
das escalas foi atestada pelo Coeficiente Alpha de Cronbach. A população do estudo foi composta por
130 discentes de enfermagem, 86,92% do sexo feminino, 69,23% com idade entre 20 e 24 anos, 86,92%
solteiros, 93,08% sem filhos, 60% residem com familiares, 70,77% não praticam esporte, 68,46%
realizam atividade de lazer, 64,62% participam de grupo de pesquisa/estudo, 64,62% não recebem bolsa,
93,08% não possui outra atividade de trabalho, 89,23% não relatam experiência profissional na área da
saúde, 97,69% não frequentou outro curso superior, 86,92 estão satisfeito com o curso e 34,62% já
pensou desistir do mesmo. Os discentes têm em média 22,5 anos. Estão matriculados em média em 5,30
disciplinas, levam 37,57 minutos para chegar a universidade, estudam em média 2,19 horas por dia e
dedicam 5,25 horas ao grupo de pesquisa/estudos por semana. Dentre as situações que representam
maior estresse, aquelas vinculadas ao gerenciamento do tempo foram prevalentes e as situações
referentes à comunicação profissional foram avaliadas como as menos estressantes. Quanto às
estratégias de coping, identificou-se que o fator resolução de problemas, obteve maior média (1,72),
portanto, o fator mais utilizado pelos discentes. O fator confronto obteve a menor média (0,78), sendo
assim o fator menos utilizado por esta população. No que se refere à Síndrome de Burnout 51,54% dos
discentes possuem alta exaustão emocional, 53,85% baixa despersonalização e 52,31% alto eficácia
profissional. Identificou-se 20,07% dos discentes com indicativo de burnout. Na avaliação dos sintomas
depressivos verificou-se que 76,92% indivíduos estão dentro da normalidade, 16,92% com presença de
disforia e 6,15% com quadro sugestivo de depressão. Em relação a personalidade hardiness 51,54% e
54,62% dos discentes são altos no domínio compromisso e controle, respectivamente, e 50,77% são
baixo no domínio desafio. Identificou-se 19,23% dos discentes com personalidade hardy. Encontraram-se
correlações significativas entre estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness. Conclui-se
que a personalidade hardiness interfere na avaliação do estresse, na utilização das estratégias de coping
na ocorrência de burnout e sintomas depressivos. Os resultados deste estudo poderão auxiliar a
coordenação do curso de enfermagem na avaliação da estrutura curricular, contribuir com intervenções
no cotidiano acadêmico, a fim de torná-lo mais produtivo e menos desgastante, bem como, minimizar os
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efeitos do estresse e diminuir o risco de burnout nos enfermeiros recém graduados, além de oportunizar
melhores condições de saúde aos acadêmicos de enfermagem e futuros profissionais no ingresso ao
mundo do trabalho.
Palavras-chave: Acadêmicos de enfermagem, Enfermagem, Estresse.
Acesso remoto ao texto integral:
http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao%20%20Etiane%20de%20Oliveira%20Freitas.pdf

Nº de Classificação: 17879
COSTA, Carolina Barbosa Jovino de Souza. Aborto provocado e sua interface com a gravidez não
planejada. 2012 . p. 74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Moura, Escolástica Rejane Ferreira
Resumo: Tratou-se de estudo com abordagem quantitativa, transversal, do tipo levantamento, que teve
como objetivo geral investigar sobre a prática do aborto provocado e sua relação com a gravidez não
planejada, comparativamente com o aborto espontâneo e como objetivos específicos analisar aspectos
demográficos, socioeconômicos e reprodutivos comparativamente ao aborto provocado e espontâneo;
verificar o conhecimento e a prática
anticoncepcional prévia a gestação interrompida por aborto
provocado e por aborto espontâneo e conhecer os meios utilizados na prática do aborto provocado e os
motivos
determinantes. Foi realizado no Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará e no
Hospital Geral Dr. Cesar Cals (HGCC), de junho a dezembro de 2011. A população correspondeu às
mulheres em abortamento com idade maior ou igual a 18 anos atendidas nos respectivos hospitais no
período da coleta de dados. A entrevista seguiu um formulário
estruturado, que foi pré-testado.
Finalizou-se o estudo com 70 participantes, sendo 33 (47,1%) mulheres que tiveram aborto provocado e
37 (52,9%) aborto espontâneo. Os dados receberam tratamento estatístico descritivo e as comparações
das médias dessas variáveis e o tipo de aborto foram realizados por meio do teste t de Student para
dados independentes e com variância desiguais (analisadas pelo teste de Levene). Compararam-se,
somente para aborto provocado, as porcentagens das variáveis dicotômicas por meio do teste z para
proporções. As análises de associações entre tipo de abortamento e as variáveis nominais
foram
realizadas por meio do ?2 e de razão de verossimilhança. Calcularam-se as razões de chances (RC)
com seus respectivos IC95% entre tipo de abortamento e essas variáveis. Consideraram-se como
estatisticamente significantes as analises com p<0,05.
Dentre as
variáveis demográficas e
socioeconômicas, somente a média do número de pessoas na família apresentou associação com o tipo
de aborto (p= 0,042). Com relação às variáveis reprodutivas e condição de união, houve associação
entre planejamento da gravidez e tipo de aborto (p<0,001) (RC=2,4; IC95%: 1,7-3,3). Isto evidencia que
a gravidez não planejada foi um fator de risco para o aborto provocado. A média do tempo de união das
que tiveram aborto espontâneo foi maior do que aquelas de aborto provocado (p= 0,041). Participação
masculina na decisão pelo aborto mostrou-se como fator de risco para o aborto provocado (p=0,002).
Nenhuma variável relacionada à informação e acesso ao MAC em uso prévio ao aborto foi significativa
para o tipo de aborto. Houve associação entre uso de AOC e tipo de aborto, sendo o uso de AOC fator
protetor ao aborto provocado (p=0,040). Pensamento mágico de acreditar que a gravidez não ocorreria
consigo foi significante com o tipo de
aborto (p=0,003). Chás e misoprostol foram os meios mais
referidos pelas mulheres para provocar o aborto, sendo os motivos para provocá-lo a baixa condição
financeira, seguida do relacionamento instável e do despreparo para cuidar da criança. Concluiu-se que
promover ações efetivas de planejamento familiar, com prioridade para as populações mais carentes e
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com estratégias que garantam a participação masculina representam meios para reduzir o
provocado.
Palavras-chave: Aborto induzido, Contracepção, Planejamento familiar.

aborto

Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3991/1/2012_dis_cbjscosta.pdf

Nº de Classificação: 17880
MORAIS, Maria Leonor Costa de. Construção e validação de hipermídia educacional em saúde
sexual - abordagem à consulta de enfermagem ginecológica. 2012 . p. 103. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Ações integradas para a promoção da saúde sexual e reprodutiva
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Este estudo teve como objetivo construir e validar uma hipermídia educacional que venha a
favorecer o processo de ensino-aprendizagem referente à atuação da enfermagem na realização da
Consulta de Enfermagem Ginecológica. Como embasamento norteador para o desenvolvimento desse
estudo, adotou-se a Teoria da Interação Social de Vygotsky, que define a interação social como a troca
de informações entre pelo menos duas pessoas, devendo ocorrer o sentido duplo entre essa interação,
ou seja, a reciprocidade entre os envolvidos, o que torna o compartilhamento de
conhecimentos
possível e facilitado. Trata-se de um estudo de desenvolvimento, no qual foi construída e validada uma
hipermídia educacional com uma abordagem acerca da Consulta de
Enfermagem Ginecológica. A
hipermídia foi desenvolvida no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Solar, no período de janeiro a
junho de 2011. Para a construção dessa hipermídia, foram seguidas seis etapas, dentre as quais as
cinco primeiras compuseram a fase de construção da
hipermídia e a sexta compôs sua fase de
validação. O levantamento de conteúdo e o planejamento dos módulos constituíram a primeira etapa.
Nesta, buscou-se o conteúdo relativo à realização da Consulta de Enfermagem Ginecológica em livros
didáticos, manuais do Ministério da Saúde e
artigos científicos disponíveis em base de dados na
internet. O conteúdo foi organizado em
módulos, apontando as principais informações acerca da
Consulta de Enfermagem, do câncer cérvico-uterino, da Consulta de Enfermagem Ginecológica e os
possíveis diagnósticos e tratamentos. Na segunda etapa do estudo, foram desenvolvidas as mídias que
compuseram a hipermídia, podendo ser composta de gravuras, vídeos, textos, dentre outros. Na terceira
etapa do
desenvolvimento dessa hipermídia, foram disponibilizados espaços de anotações,
denominados portfólios, para o aluno e o tutor, bem como ferramentas de comunicação entre eles, tais
como
fóruns de discussão e chat, buscando desenvolver uma maior interação social entre os
participantes
desse processo de ensino-aprendizagem. Terminadas as três etapas anteriores – o
conteúdo, as
mídias e os espaços de anotações e comunicação – os itens produzidos foram
disponibilizados no
AVA SOLAR. Dando continuidade ao processo de construção da hipermídia,
realizou-se o processo
de validação do material produzido. No processo de validação, foram
convidados, de acordo com critérios pré-estabelecidos, quatro especialistas de enfermagem e quatro de
informática para avaliar a hipermídia, quando foram identificados os pontos de ajuste necessários para
uma melhor utilização da hipermídia. Quanto à construção desse produto, constatou-se que as etapas
seguidas foram consideradas satisfatórias, de forma que foi possível construir um produto educacional
apto a
favorecer o processo de ensino-aprendizagem com relação à temática da Consulta de
Enfermagem
Ginecológica. Quanto à validação desse material, há pontos de ajustes que foram
considerados e corrigidos, e outros que foram satisfatoriamente contemplados e ressaltados pelos
especialistas que
participaram do estudo. Realizadas as modificações solicitadas, denotou-se a
validação dessa hipermídia junto a especialistas, estando apta para a utilização junto ao público-alvo
para o qual foi construída.

971

Palavras-chave: Educação à distância, Enfermagem, Ginecologia, Hipermídia, Tecnologia.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/2734/1/2011_dis_mlcmorais.pdf

Nº de Classificação: 17881
CUSTÓDIO, Ires Lopes. Avaliação do autocuidado de pacientes após transplante cardíaco
acompanhado na consulta de enfermagem. 2012 . p. 137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde
Orientador: Lima, Francisca Elisângela Teixeira
Resumo: O transplante cardíaco é uma modalidade terapêutica de alta complexidade e exige do
enfermeiro uma assistência específica, com qualidade, tendo como foco o autocuidado, uma vez que
possibilita o envolvimento do paciente de maneira participativa no tratamento. Teve-se como objetivo
geral avaliar o autocuidado de pacientes que realizaram transplante cardíaco, baseado no Modelo do
Autocuidado de Orem. E como específicos: identificar os fatores condicionantes que interferem na
prática do autocuidado de paciente transplantado cardíaco após a alta hospitalar; verificar os déficits de
autocuidado de pacientes adultos que
realizaram transplante cardíaco; e correlacionar os fatores
condicionantes com o Perfil de Engajamento do Autocuidado. Trata-se de um estudo descritivo-analítico,
com delineamento
transversal e natureza quantitativa, desenvolvido na Unidade de Transplante e
Insuficiência Cardíaca de um hospital público terciário da cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil. A amostra
foi composta por 63 pacientes transplantados cardíacos, que atenderam aos critérios de inclusão. A
coleta de dados foi realizada mediante uma entrevista individualizada, no período de
outubro a
dezembro de 2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob protocolo do CEP/HM:
109/11. Como resultados dos fatores condicionantes, obteve-se: sexo masculino (88,9%); a idade variou
de 23 a 72 anos, predominando de 40 a 59 anos (68,3%); cor da pele não-branca (74,6%), católico
(81,0%); casado (77,8%); procedentes do interior
do estado (49,2%); nível de escolaridade-ensino
fundamental (71,4%); aposentado ou não trabalha (82,5%); renda de até um salário mínimo (47,6%);
miocardiopatia chagásica (28,6%); tempo pós-transplante entre um e três anos (39,7%). Em relação ao
autocuidado do requisito universal, têm-se como déficit os seguintes dados: oxigenação/respiração
(26,9%);
higiene pessoal (31,7%); higiene do ambiente domiciliar (47,6%); ingestão de líquidos
(39,6%); ingestão de alimentos (68,8%); eliminações (20,6%); prática de exercício físico (87,3%); sono e
repouso (79,3%); interação social (90,4%); comportamento emocional
(58,7%); prevenção de
doença/promoção da saúde (77,7%); tabagismo (1,58%); etilismo
(3,17%); prática sexual (61,9%);
prevenção do câncer (60,3%). Quanto ao autocuidado do requisito desenvolvimental, apresentou os
seguintes déficits: participação das atividades
educativas (39,6%); adaptação às mudanças após
transplante cardíaco (34,9%). E ao
requisito desvio de saúde, têm-se os seguintes déficits:
comparecimento às consultas da equipe de saúde (41,2%); imunização básica (100%); uso de máscara
descartável (46%); contato com pessoas e animais domésticos (38%); e conhecimento (20,6%). O Perfil
de Engajamento do Autocuidado variou de 88 a 113, constatando-se que a maioria dos pacientes
apresentou algum déficit de autocuidado, pois 57,1% estavam na classe que “frequentemente realizava
autocuidado”. No entanto, embora nenhum paciente realizasse
100% das práticas de autocuidado
recomendadas para o transplantado cardíaco, 42,9% sempre realizavam o autocuidado. Conclui-se que
os pacientes transplantados cardíacos apresentam déficit de autocuidado para manutenção e promoção
da saúde. Portanto, é
necessário que os profissionais da equipe de transplante cardíaco estejam
atentos para os fatores condicionantes do autocuidado dos pacientes transplantados cardíacos, visando
estabelecer estratégias para redução do déficit de autocuidado.
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Palavras-chave: Autocuidado, Enfermeiro, Transplante cardíaco.

Abstract: Cardiac transplantation is a highly complex therapeutic modality that requires specific
assistance of nurses, with quality and focused on self-care, as it enables patient involvement in a
participatory way in treatment. The general objective was to evaluate self-care of patients who underwent
heart transplantation, based on Orem's Self Care Model. And as
specific objectives: identify the
conditioning factors that affect the practice of self-care of heart transplant patient after discharge; verify
the self-care deficits in adult patients who underwent heart transplantation; and correlate the conditioning
factors with the Profile of Engagement Self-care. This is a descriptive-analytical study, with transverse
delineation and quantitative nature, developed in the Transplant and Heart Failure Unit of a tertiary public
hospital in Fortaleza-Ceará-Brazil. The sample consisted of 63 heart transplant patients who attended
the inclusion criteria. Data collection was performed by an individual interview, during the period of
october to december 2011. The project was approved by the Ethics and Research Committee, under
protocol CEP/HM: 109/11. The results of the conditioning factors were: males (88.9%), between the ages
of 23 to 72 years old, predominantly 40 to 59 years old (68.3%), non-white skin color (74.6 %), catholic
(81.0%), married (77.8%) originating from the countryside (49.2%), primary education level (71.4%),
retired or not working (82,5%); minimum wage income (47.6%), chagasic cardiomyopathy (28.6%), time
after transplant between one to three years (39.7%). Regarding self-care in an universal requirement,
there is a deficit of the following data: oxygenation / respiration (26.9%), personal hygiene (31.7%), home
environmental hygiene (47.6%), fluid intake (39.6%), food intake (68.8%), deletions (20.6%), physical
exercise (87.3%), sleep and rest (79.3%), social
interaction (90 4%), emotional behavior (58.7%),
disease prevention / health promotion (77.7%), smoking (1.58%), alcoholism (3.17%), sexual activity
(61.9 %), cancer prevention (60.3%). As the self-care developmental requirement, the following déficits
were presented:
participation in educational activities (39.6%), adaptation to changes after heart
transplantation (34.9%). And the requirement of health deflection, here are the following
deficits:
attending medical appointments conducted by the health team (41.2%), basic immunization (100%), use
of disposable mask (46%), contact with people and domestic animals (38%) and knowledge (20.6%).
The Profile of Engagement Self-care ranged from 88 to 113, noting that most patients showed some selfcare deficit, since 57.1% were in the group that "often performed self-care." However, although no
patient performed 100% of
self-care practices recommended for heart transplant, 42.9% always
performed self-care. We conclude that cardiac transplant patients have a deficit of self-care maintenance
and health promotion. Therefore, it is necessary that the professional heart transplant team be aware of
the factors that influence self-care of cardiac transplant patients, to establish strategies for self-care
deficit reduction.
Key words: Nurse, Self-care, Heart transplant.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3993/1/2012_dis_ilcust%C3%B3dio.pdf

Nº de Classificação: 17882
FREITAS, Marta Maria Costa. Higienização da mão dominante e a mensuração de Adenosina
Trifosfato da equipe de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 2012 . p. 114. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Vieira, Neiva Francenely Cunha
Resumo:.A equipe de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva presta assistência de alta
complexidade aos pacientes, geralmente graves, com uso de dispositivo elevando o risco de adquirir e
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transmitir Infecção Hospitalar, atualmente denominada de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
(IRAS). Teve como objetivos: Avaliar a presença de ATP na mão dominante da equipe de enfermagem
nas seguintes situações: antes de calçar luvas estéreis; imediatamente após a remoção da luva estéril e
após a anti-sepsia das mãos após a retirada da luva estéril e sua interface com a condição da pele das
mãos dos profissionais de saúde.
Estudo quantitativo, descritivo-exploratório, transversal, realizado
numa UTI de adultos de seis leitos. Participaram do estudo 34 membros da equipe de enfermagem, dos
quais: 12 enfermeiros e 22 auxiliares / técnicos de enfermagem. Na análise estatística foram realizados
o teste T pareado para identificar diferença entre a média de ATP e teste Qui-quadrado (? 2 ) para
verificar diferenças entre os grupos. O nível de significância foi de 5%. Os dados foram processados no
programa SPSS 15. As mãos e unhas foram fotografadas para avaliação diagnóstica da integridade da
pele e utilizados dois formulários: um para a pesquisadora e um para o Dermatologista. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em estudo sob protocolo n° 0900811. Foram
realizados 136 swabs em quatro momentos. A variação de ATP do primeiro momento oscilou entre: 46 a
6382 RLU; o segundo de 11 a 3087 RLU; o terceiro de 234 a 3942 RLU; o quarto de 12 a 768 RLU. A
avaliação dos dados obtidos permitiu verificar que uma mão limpa possui 419,8 RLU de ATP. Os dados
também comprovam redução do valor de ATP depois da higiene das mãos; aumento de ATP na mão
dominante imediatamente após a retirada de luva estéril; e novo achado de redução de ATP na mão
dominante após a realização de procedimento anti- séptico nas mãos. Quanto aos participantes, 13
consideram suas mãos um veículo de IH, 12 utilizam adorno durante a assistência, 23 não higieniza a
mão corretamente, embora todos os participantes reconhecessem que a técnica de higiene das mãos
deve ser realizada para evitar o crescimento bacteriano. Queixas de ressecamento foram frequentes,
sete profissionais foram encaminhados ao dermatologista, foram encontradas nas mãos daqueles que
apresentaram lesões nas mãos maiores médias de ATP. Este trabalho conclui que a mensuração de
ATP nos quatro momentos da higienização revelaram que o procedimento de higiene das mãos diminuiu
a contaminação da mão dominante, pois houve redução de ATP nos dados encontrados; já a utilização
de luvas estéreis aumentou a quantidade de ATP
e redução na quantidade encontrada após a
realização do procedimento de higiene, comprovando que mesmo após a remoção de luvas estéreis as
mãos necessitam ser imediatamente higienizadas. O teste para mensuração do ATP não apresentou
nenhum erro de leitura, nenhuma reação adversa nos participantes, constituiu-se ferramenta útil para
treinamento da temática, é de fácil realização, teve excelente aceitabilidade, convergindo com ações
para "Uma assistência limpa e mais segura".
Palavras-chave: Enfermagem, Lavagem de mãos, Promoção da saúde, Trifosfato de Adenosina,
Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18016
LESSA, Paula Renata Amorim. Adaptação e validação da escala Adherence Determinants
Questionnaire para uso no Brasil. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Os tratamentos preconizados para o câncer de colo do útero e câncer de mama são agressivos
e transformam significativamente as relações sociais e pessoais da mulher, motivos pelos quais muitas
delas apresentam entraves na adesão ao tratamento proposto. Dentre os objetivos do estudo destacamse: traduzir e adaptar culturalmente a escala Adherence Determinants Questionnaire para a língua
Portuguesa no contexto brasileiro e verificar a confiabilidade e a validade da escala Adherence
Determinants Questionnaire- Versão Brasileira para analisar os elementos da adesão dos pacientes ao
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tratamento clínico do câncer de mama e de colo do útero. Trata-se de um estudo metodológico realizado
em dois centros de referência em oncologia do estado do Ceará. A amostra foi composta por 196
mulheres em tratamento do câncer de colo do útero e câncer de mama que foram entrevistadas no
período de maio a julho de 2012. O instrumento de coleta de dados foi um formulário que abordava dados
sócio demográficos, fatores de risco, comportamentais e fatores relacionados ao tratamento, além da
escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão Brasileira. Um comitê de especialistas realizou a
validação de conteúdo da escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão Brasileira, em que
foram feitos ajustes para a formação da versão pré-final. A validação de construto se deu pela análise
fatorial utilizando a análise dos componentes principais com rotação varimax que sugeriu a redução de
sete para cinco fatores, bem como a permanência dos 38 itens semelhante à escala original. A
confiabilidade da escala averiguada pelo alfa de Cronbach foi 0,829, revelando uma alta consistência
interna. A validade do construto, por meio da comparação de grupos contrastados, mostrou que não
houve diferença na adesão ao tratamento entre mulheres com câncer de colo do útero e de mama.
Relacionando as variáveis sócio demográficas com os domínios, verificou-se que a escolaridade
apresentou significância estatística com a intenção que a mulher possui de aderir ao tratamento. As
mulheres em estudo mostraram uma alta adesão ao tratamento do câncer, sendo o apoio social e a
percepção da severidade do câncer como as principais barreiras de adesão ao tratamento. A
escolaridade também pode influenciar de forma significativa na intenção que a mulher possui de aderir ou
não ao tratamento. Conclui-se, portanto, que a escala Adherence Determinants Questionnaire- Versão
Brasileira é um instrumento, válido, confiável e capaz de mensurar os elementos de adesão ao
tratamento do câncer, pois ela permite identificar os subcomponentes relacionados à adesão que
requerem uma maior atenção por parte dos profissionais, com o propósito de reduzir as barreiras de
adesão ao tratamento do câncer. Ademais, o instrumento também aponta elementos que podem ser
reforçados positivamente e servirem de apoio no intuito de melhorar as dificuldades vivenciadas durante
a terapêutica do câncer e, consequentemente, a qualidade de vida dessa população.
Palavras-chave: Neoplasias da mama, Neoplasias de colo do útero.

Abstract: The recommended treatments for cancer of the cervix and breast cancer are aggressive and
significantly transform the social and personal relationships of women, which is why many of them have
barriers in treatment compliance. Among the objectives of the study are: to translate and culturally adapt
the scale Adherence Determinants Questionnaire to Portuguese Brazilian context and verify the reliability
and validity of the scale Adherence Determinants Questionnaire-DWI to analyze the elements of patient
adherence to medical treatment breast cancer and cervical cancer. This is a methodological study
conducted at two reference centers in oncology in the state of Ceará. The sample consisted of 196
women in the treatment of cervical cancer and breast cancer who were interviewed in the period May to
July 2012. The data collection instrument was a form that addressed socio-demographic data, risk factors,
and behavioral factors related to treatment, beyond the range Adherence Determinants QuestionnaireDWI. A committee of experts made the content validation of the scale Adherence Determinants
Questionnaire-Version Brasileira, in which adjustments were made for the formation of the pre-final
version. The construct validation was done through factor analysis using principal components analysis
with varimax rotation suggested that the reduction from seven to five factors, as well as the retention of 38
items similar to the original scale. The reliability of the scale investigated by Cronbach's alpha was 0.829,
revealing a high internal consistency. The construct validity through the comparison of contrasted groups,
showed no difference in adherence to treatment among women with cancer of the cervix and breast.
Sociodemographic variables relating to the fields, it was found that schooling was statistically significant
with the intention that the woman has to adhere to treatment. The women in the study showed a high
adherence to cancer treatment, and social support and perceived severity of cancer as the main barriers
to treatment adherence. Schooling can also significantly influence the intention that the woman has to
adhere to treatment or not. We conclude, therefore, that the scale Adherence Determinants
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Questionnaire-DWI is an instrument, valid, reliable and capable of measuring the elements of adherence
to cancer treatment because it allows us to identify the subcomponents related to adherence that require
greater attention the professionals, in order to reduce barriers to adherence to cancer treatment.
Moreover, the instrument also shows elements that can be positively reinforced and as a support in order
to improve difficulties experienced during cancer treatment and, consequently, the quality of life of this
population.
Key words: Breast Neoplasms, Neoplasms of the Cervix, Validation Studies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4593/1/2012_dis_pralessa.pdf

Nº de Classificação: 18017
FONTOURA, Fabíola Chaves. Recém-nascidos com malformações congênitas: prevalência e
cuidados de enfermagem na unidade neonatal. 2012 . p. 121. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Saúde da Criança
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: Os recém-nascidos (RN) com malformação congênita (MC) requerem dos profissionais de
enfermagem atenção e cuidados específicos e individualizados. O estudo objetivou avaliar a prevalência
dos recém-nascidos com malformações congênitas em instituições públicas e a
assistência de
enfermagem prestada a essas crianças internadas na Unidade Neonatal (UN) nas primeiras 24 horas de
vida. Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em três Unidades Neonatais de instituições
hospitalares (A, B e C) de Fortaleza, Brasil. A amostra foi composta de 159 recém-nascidos, sendo 75
na instituição A; 44 na B; e 40 na C. Os dados foram coletados em 2012, de janeiro a junho em A e B, e
de março a agosto em C. Investigou- se prontuários e documentos nas unidades referidas e,
posteriormente, eles foram registrados
em formulários próprios contendo variáveis maternas e
neonatais, após a aprovação pelos Comitês de Ética. Os resultados revelaram prevalência de 3,3%,
2,1% e 3,6% de RN malformados nas instituições, respectivamente. Da amostra, 53% eram masculinos,
57% com 37 a 41,6 semanas gestacionais, 52% pesando entre 2.500g e 3999g, 66% com estatura de
39 a 49 cm, Apgar no 1º(60%) e 5º(79%) minutos de sete a dez. Dentre as terapias implementadas ao
RN, sobressaíram-se oxigenoterapia sob Oxi-hood (42%); Dieta zero (37%); hidratação venosa (36%);
punção de acesso venoso central para infusões (44%); manuseio de três em três horas (89%) e não
realizaram cirurgias no período (75%). Dentre os curativos, o local destacado foi a região sacral (54%) e
a cobertura com compressa estéril
(21%). As malformações congênitas diagnosticadas foram
categorizadas conforme classificação do CID – 10, prevalecendo aquelas pertencentes ao Sistema
Osteomuscular (30%) e Sistema Nervoso Central (SNC) (21,1%), ressaltando o Pé torto congênito,
Polidactilia, Hidrocefalia e Mielomeningocele. Destacaram-se as malformações isoladas (61%) e os
registros de cuidados de enfermagem envolvendo exames (24,4%) e
oxigenoterapia (16,9%).
Ocorreram associações estatisticamente significantes entre as categorias de malformações e algumas
variáveis específicas: (MC do SNC) x (IG, Terapia Medicamentosa); (MC do olho, ouvido, face, pescoço)
x (IG, Uso de drogas e Escolaridade);
(MC Aparelho Circulatório) x (Uso de drogas e Terapia
Medicamentosa); (MC Aparelho Respiratório) x (Idade materna e Uso de drogas); (Fenda labial ou
palatina) x (Idade materna e
Uso de drogas); (Outras MC do Aparelho Digestivo) x (Modalidade
Ventilatória, Forma de Nutrição e Cirurgia); (MC dos Órgãos Genitais) x (Sexo, Renda familiar e Forma
de Nutrição); (MC Osteomuscular) x (Número de Gestações e Modalidade Ventilatória); (Outras MC) x
(IG e Peso); e (Anomalias Cromossômicas) x (Idade materna), todos com p<0,05. Concluiu-se que
ainda se faz prevalente o número de MC em RN e que a equipe de enfermagem implementa cuidados
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de acordo com as condições clínicas, da patologia e
especificamente para cada tipo de malformação.

equilíbrio hemodinâmico de cada RN e não

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Malformação Congênita, Recém-nascido, Unidade Neonatal.

Abstract: The newborns (NB) with congenital malformation (CM) requires from nursing professionals the
performance of specific and individualized care. This study aimed at evaluating the
prevalence of
newborns with congenital malformation in public institutions and the nursing care provided to these
children admitted to the Neonatal Unit (NU) in the first 24 hours of life. This is a descriptive, crosssectional and quantitative study, which was conducted in three Neonatal Units of hospitals (A, B, C) from
the city of Fortaleza-CE/Brazil. The sample was composed of 159 newborns; from which 75 belong to
institution A; 44 to B; and 40 to C. The data were collected in 2012, from January to June in A and B, and
from March to August in C. Records and documents were investigated in the aformentioned units and,
subsequently, they were recorded in the proper forms containing maternal and neonatal variables, after
approval by the Ethical Committee. Results showed prevalence of 3.3%, 2.1% and 3.6% of malformed
newborns in the institutions, respectively. Of the sample, 53% were male, 57% with 37 to 41,6 gestation
weeks, 52% weighing between 2,500 g and 3999g, 66% with height 39-49 cm, Apgar score at 1st (60%)
and 5th (79%) minutes from seven to ten. Among the implemented therapies to the NB, it should be
highlighted oxygenotherapy in Oxy-hood (42%); Zero diet (37%); intravenous hydration (36%); central
venous access puncture for infusions (44%); handling for every three hours (89%) and did not undergo
surgery throughout the period (75%). Among the dressings, the highlighted location was the sacral
region (54%) and the coverage with sterile compress (21%). The diagnosed congenital malformations
were categorized according to the classification of the ICD – 10, prevailing those ones belonging to the
Musculoskeletal System (30%) and to the Central Nervous
System (CNS) (21.1%) highlighting the
Congenital clubfoot, Polydactyly, Hydrocephalus and Myelomeningocele. It should also be highlighted
the isolated malformations (61%) and the nursing care records involving examinations (24.4%) and
oxygenotherapy (16.9%). There were statistically significant associations between the malformations
categories and some specific variables: (CM of the CNS) x (GI, Drug Therapy) (CM of the eye, ear, face,
neck) x (GI, Drug use and Schooling); (CM of the Circulatory System) x (Maternal age and Drug use)
(CM of the Respiratory System) x (Drug use and Drug therapy); (Cleft-lip and palate) x (Maternal age
and Drug use); (Others CM of the Digestive System) x (Ventilation modality and Nutrition and Surgery
forms); (CM of the Genitalia) x (Gender, Family Income and Nutrition form); (Musculoskeletal CM) x
(Number of pregnancies and Ventilation modality); (Others CM) x (GI and weight), and (Chromosomal
Abnormalities) x (Maternal age), all with p <0.05. We have concluded that the number of NB with CM it is
still prevalent and the
nursing staff implements the healthcare according to the clinical conditions,
pathology and hemodynamic balance of each NB and not specifically for each type of malformation.
Key words: Nursing Care, Newborn, Congenital Malformation, Neonatal Unit.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4618/1/2012_dis_fcfontoura.pdf

Nº de Classificação: 18019
SOARES, Arethusa Morais de Gouveia. Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa no
contexto da estratégia de saúde da família. 2012 . p. 101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Silva, Maria Josefina da
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Resumo: A Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa (AMRPI) é um instrumento que pode
ser utilizado para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio funcional em pessoas
idosas. Indica, quando necessário, a utilização de
outros instrumentos mais complexos: cartão de
Jaeger; Escala de Avaliação de Medida de Independência Funcional; Escala de Katz; Escala de Lawton;
APGAR; Escala de Depressão Geriátrica; ECOMAPA; Mini exame do estado mental; e Escala de
Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinneti. Este estudo objetivou avaliar a
aplicabilidade do
instrumento Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, na
consulta de Enfermagem no
contexto da Estratégia Saúde da Família; e como objetivos específicos, verificar a concordância dos
especialistas acerca da aplicabilidade do instrumento AMPI na atenção básica e considerar os aspectos
do instrumento que foram consensuais entre os especialistas para propor as adequações necessárias.
Pesquisa metodológica do tipo intencional. A população do estudo constituiu-se de enfermeiros, experts
ou especialistas, do Brasil que possuísse conhecimento na área da saúde do idoso com no mínimo
cinco anos de experiência. A coleta de dados foi realizada de fevereiro a abril de 2012, via correio
eletrônico, utilizando o método "Delphi" com duas rodadas. Para avaliação do
instrumento, foram
utilizados os critérios da psicometria propostos por Pasquali
(1999): comportamental, simplicidade,
clareza e relevância atribuido uma nota (-1,0 e +1). A concordância esperada foi de 80%. Os dados
foram agrupados e analisados estatisticamente, por meio do programa Statistical Package for the Social
Sciences, versão 18.0, e software Excel. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Ceará, conforme protocolo n.302/11. Os
participantes foram do sexo
feminino e a média de idade de 45 anos. Atuava na região Nordeste (36,3%), seguidas da região
Sudeste (22,7%). Quanto à área de especialidade, 72,7% tinham formação em gerantologia. Referente
à titulação máxima, 54,5 % concluíram doutorado e 36,3% mestrado; com tempo de atuação na área
de 5 a 15 anos (50%) e mais de 16 anos (49,9 %), com média do tempo de 21,13 anos. Na área de
atuação profissional, atuavam no ensino (45,4%) e na assistência na Estratégia Saúde da Família
(36,3%). Na primeira rodada, com exceção do item atividade sexual, todos alcançaram concordância,
com proporções estatisticamente significativas. Na segunda rodada, após revisão do item “atividade
sexual”, obteve-se concordância estatisticamente significativa. Conforme os resultados apresentados, o
instrumento Avaliação multidimensional rápida da
pessoa idosa constitui ferramenta importante na
consulta de Enfermagem no contexto da Estratégia Saúde da Família, na busca pelo envelhecimento
ativo.
Palavras-chave: Enfermagem, Idoso, Promoção da saúde.

Abstract: Quick Multidimensional Assessment of Elderly People (QMAEP) is an instrument that can be
used to identify health problems determinants of functional decline in elderly people. It indicates, when
necessary, the use of other more complex instruments: Jaeger Card; Assessment Scale of Functional
Independence Measure; Katz Scale; Lawton Scale; APGAR; Geriatric Depression Scale; ECOMAP;
Mini-mental state examination; and Assessment Scale of Tinetti Gait and Balance. This study aimed to
assess the applicability of the instrument Quick multidimensional assessment of
elderly people in
Nursing consultation in the context of the Family Health Strategy, and with the specific objectives: check
the agreement of the experts on the applicability of the instrument QMAEP in primary care, and consider
the aspects of
the instrument that were consensual among experts to propose the necessary
adjustments. This was a methodological research of intentional type. The study population consisted of
nurses, experts or specialists from Brazil who had knowledge in the health of elderly patients with at least
five years of experience. Data collection was carried out from February to April 2012, via email, using the
Delphi method with
two rounds. For the instrument assessment we used the psychometric criteria
proposed by Pasquali (1999): behavioral, simplicity, clarity and relevance assigning one grade (-1.0 and
+1). The expected agreement was of 80%. Data were grouped and analyzed statistically using the
Statistical Package for the Social Sciences,
version 18.0, and the software Excel. The study was
approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Ceará, under protocol No.
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302/11. The results showed that the participants were female and the mean age was 45 years. Most
worked in the Northeast region (36.3%), followed by the Southeast (22.7%). As for the specialty area,
72.7% had training in gerontology. Regarding the maximum degree, 54.5% completed doctoral and
36.3% master's, with work experience in the area of 5 to 15 years (50%) and more than 16 years (49.9%)
with a mean time of 21.13 years. Regarding the professional area, 45.4% worked in education and
36.3% in assistance in the Family Health Strategy. In the first round, with the exception of the "sexual
activity" item, all reached agreement with statistically significant proportions. In the second round, after
review of the "sexual activity" item, we obtained statistically significant agreement. According to the
results presented, the instrument Quick multidimensional assessment of elderly people is an important
tool in nursing consultation in the context of the Family Health Strategy, seeking active aging.
Key words: Aged, Health promotion, Nursing.

Nº de Classificação: 18020
MONTEIRO, Maria Goretti Soares. Efeito do treinamento no conhecimento dos enfermeiros sobre
acolhimento com classificação de risco em unidade de urgência e emergência. 2012 . p. 128.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidado de Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Carvalho, Zuíla Maria de Figueiredo
Resumo: Os serviços de urgência e emergência constituem importantes componentes do sistema
nacional de saúde, destinados ao atendimento de pacientes com afecções agudas, com ou sem risco de
morte, exigindo profissionais preparados para oferecer assistência imediata aos clientes. Deste modo, os
profissionais que atuam nessas unidades deveriam receber treinamento específico. Objetivou-se avaliar o
efeito do treinamento no conhecimento dos enfermeiros sobre acolhimento com classificação de risco em
unidade de urgência e emergência. Trata-se de um estudo de delineamento pré- experimental, modelo
pré- teste / pós-teste com um único grupo, enfocando o efeito de um treinamento em acolhimento com
classificação de risco. A pesquisa foi realizada em um hospital público municipal de urgência e
emergência, situado na cidade de Fortaleza-CE. A população foi composta por enfermeiros com escala
de plantão na unidade de emergência e seguindo os critérios de inclusão e exclusão a amostra ficou
constituída por 30 enfermeiros. Como instrumento utilizou-se um questionário autoaplicativo (pré e póstreinamento). Os dados foram digitados em uma base de dados no Microsoft Access 2002 e, após
digitação, foram exportados para o programa estatístico STATA v.8 para tratamento e geração dos
resultados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará - COMEPE
sob o Protocolo nº 108/11. Os resultados apontam que o grupo foi constituído em sua totalidade pelo
sexo feminino onde a maioria (66,6%) tinha idade superior a 40 anos e eram casadas ou em união
estável (56,6%). Quanto ao tempo de graduação em Enfermagem, 73,3% computaram período igual ou
superior a dezesseis anos e 90% tinham concluído uma especialização. O grupo apresentava atuação
em Enfermagem igual e superior a dezesseis anos (66,7%), com tempo de serviço em emergência de até
cinco anos (53,3%). Identificou-se que 76,6% das enfermeiras trabalham em outra (s) instituição (ões).
Deste modo, encontrou-se uma Carga Horária (CH) semanal de trabalho igual ou superior a quarenta
horas em 63,6%. Na análise relacionada à prática do acolhimento com classificação de risco houve um
aumento significativo da primeira para a segunda etapa quanto aos acertos, ficando essa mudança mais
perceptível nas questões: C1 (de 63,3% para 90%); C2 (de 50% para 83,3%); C4 (de 43,3% para 73,3%);
C5 (de 46,7% para 73,3%); C6 (de 3,3% para 40%) e C12 (de 16,7% para 56,7%). Nas questões
associadas às situações de urgência e emergência não foram identificadas mudanças expressivas.
Somente em alguns casos as mudanças foram positivas na avaliação do conhecimento: C3 (de 66,7%
para 80%); C15 (de 33,3% para 50%); C16 (de 83,3% para 96,7%); C17 (de 46,7% para 76,7%) e C25
(de 53,3% para 66,7%). Nas quinze questões que abordaram a classificação de risco observou-se que na
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primeira etapa somente uma questão (6,6%) teve percentual de acerto igual ou superior a 50% (D10 –
83,3%). Na segunda etapa esse quantitativo cresceu para cinco questões (33,3%): D1 (66,7%); D3
(60%); D10 (90%); D11 (56,7%) e D14 (50%). É possível inferir que o treinamento contribuiu para mudar
o nível de conhecimento dos enfermeiros, contudo ainda há necessidade de a instituição implementar
programas de educação continuada, favorecendo a qualificação de seus profissionais, proporcionando
aos seus clientes um atendimento eficiente e de qualidade.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem.

Abstract: Services and emergency are important components of the national health system, for the
treatment of patients with acute disorders, with or without the risk of death, demanding professionals
ready to provide immediate assistance to customers. Thus, professionals who work in these units should
receive specific training. This study aimed to evaluate the effect of training on nurses' knowledge of host
with risk rating and emergency unit. This is a study of pre-experimental design, model pretest / posttest
with a single group, focusing on the effect of training in host with risk rating. The research was conducted
in a public city hospital and emergency, situated in the city of Fortaleza. The population consisted of
nurses with scale shift in the emergency department and following the criteria of inclusion and exclusion
sample consisted of 30 nurses. As an instrument used a self-administered questionnaire (pre-and posttraining). Data were entered into a database in Microsoft Access 2002 and after typing, were exported to
STATA statistical software v.8 for treatment and generation of results. The study was approved by the
Ethics Committee of the Federal University of Ceará - COMEPE under Protocol No. 108/11. The results
show that the group was formed in its entirety by the female where the majority (66.6%) were older than
40 years and were married or in stable (56.6%). Regarding time undergraduate nursing, 73.3% computed
period exceeding sixteen and 90% had completed a specialization. The group had operations in Nursing
equal and superior to sixteen years (66.7%), with length of service in emergency of up to five years
(53.3%). It was found that 76.6% of nurses working in other (s) or institution (s). Thus, we found a Hours
(CH) weekly working less than forty hours in 63.6%. The analysis related to the practice of the host with
risk rating was a significant increase from the first to the second stage as the hits, getting that change
more noticeable issues: C1 (from 63.3% to 90%), C2 (50% to 83.3%), C4 (43.3% to 73.3%), C5 (46.7% to
73.3%), C6 (from 3.3% to 40%) and C12 (by 16.7% to 56.7%). In questions related to emergency
situations and emergency were not identified significant changes. Only in some cases the changes were
positive in the knowledge assessment: C3 (66.7% to 80%), C15 (from 33.3% to 50%), C16 (from 83.3% to
96.7%) , C17 (from 46.7% to 76.7%) and C25 (53.3% to 66.7%). In addressing the issues fifteen risk
classification was observed that in the first step only a matter (6.6%) had hit percentage exceeding 50%
(D10 - 83.3%). In the second step this number increased to five subjects (33.3%) D1 (66.7%), D3 (60%),
D10 (90%), D11 (56.7%) and D14 (50%). It is possible to infer that the training helped change the level of
knowledge of nurses, yet there is still need for the institution to implement continuing education programs,
promoting the training of its professionals, providing customers with efficient service and quality.
Key words: Reception, Training of human resources for health, Nursing, Emergency nursing.

Nº de Classificação: 18021
OLIVEIRA, Mariana Gonçalves de. Manual saúde sexual e reprodutiva: métodos anticoncepcionais
comportamentais - desenvolvimento e avaliação de tecnologia assistiva. 2012 . p. 92. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde
Orientador: Pagliuca, Lorita Marlena Freitag
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Resumo: Tecnologia assistiva é um leque de equipamentos, recursos, serviços, metodologias, práticas,
estratégias aplicadas para minimizar as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência. A
Enfermagem tem utilizado das tecnologias como forma de assistir a clientela nos diversos ambientes de
educação e promoção em saúde. O objetivo foi desenvolver e avaliar uma tecnologia assistiva com
enfoque nos métodos anticoncepcionais comportamentais para mulheres cegas. Trata-se de estudo de
desenvolvimento e avaliação de Tecnologia Assistiva. O período da coleta de dados ocorreu entre março
2011 e abril de 2012. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Comunicação em Saúde do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Os sujeitos do estudo foram juízes
especialistas em aspectos pedagógicos e mulheres cegas que preencheram instrumentos de avaliação.
O estudo constou de três etapas metodológicas: desenvolvimento do manual, avaliação pelos juízes
especialistas e avaliação com as cegas. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e
aprovada conforme protocolo número 283/11. Foram respeitados os aspectos éticos segundo a
Resolução 196/96.
O Manual
Saúde Sexual e Reprodutiva – Métodos Anticoncepcionais
Comportamentais apresenta texto em Braille e em tinta, com figuras em alto relevo acompanhadas de
descrição, utilizou-se linguagem informal. Os juízes especialistas sugeriram ajustes na tecnologia, com
intuito de melhorar a estrutura, a linguagem e as figuras do Manual. Dentre as três juízas desta fase,
duas eram cegas, situação pertinente porque o Manual será usado por este público. Dos dezoito itens
que constituem o Instrumento de Avaliação respondido pelas juízas, treze itens foram considerados
adequados, em dois itens não houve acordo entre os respondentes, e nos outros três itens houve
acordo entre os juízes. As alterações nos termos técnicos e na apresentação do Manual foram
realizadas de acordo com as sugestões dadas pelos juízes. Na terceira etapa do estudo, avaliação do
Manual pelas mulheres cegas, estas foram convidadas a se reunir em local pré-estabelecido para realizar
leitura do Manual individualmente e responder ao Instrumento de Avaliação. Os resultados foram
analisados a partir dos Instrumentos de Avaliação respondidos pelas mulheres. Dos quinze itens, oito
foram julgados como adequados; sete itens apresentaram discordância entre as avaliações das
mulheres. As avaliações foram pertinentes por tornar o Manual mais acessível e completo. Por outro
lado, constituiu suporte para o trabalho dos profissionais da saúde em consultas e ações de educação
em saúde de planejamento familiar. Ao superar as dificuldades, este estudo apresenta considerável
repercussão para a população, pois possibilita caminho para o desenvolvimento de outras tecnologias
assistivas com outras temáticas.
Palavras-chave: Anticoncepcional, Promoção da saúde, Pessoas com deficiência visual.

Abstract: Assistive technology is a range of equipment, resources, services, methods, practices and
strategies applied to minimize the difficulties disabled people are confronted with. Nursing has used
technologies to assist clients in different health education and promotion contexts. The aim was to
develop and assess an assistive technology with a focus on behavioral contraceptive methods for blind
women. An Assistive Technology development and evaluation study was designed. Data were collected
between March 2011 and April 2012. The research was accomplished at the Health Communication
Laboratory of the Nursing Department at Universidade Federal do Ceará, Brazil. The study subjects were
experts in pedagogical aspects and blind women, who completed assessment instruments. The study
involved three methodological phases: development of the manual, expert evaluation and evaluation by
the blind women. The research was submitted to the Research Ethics Committee and approved under
number 283/11. Ethical aspects were respected in compliance with Resolution 196/96. The Manual
Saúde Sexual e Reprodutiva – Métodos Anticoncepcionais Comportamentais includes text in Braille and
in print, with high relief
figures accompanied by description, using informal language. The experts
suggested technological adjustments with a view to improving the structure, language and figures in the
Manual. Two of the three experts in that phase were blind, a pertinent situation as that is the target public
of the Manual. Out of 18 items in the Evaluation Instrument the experts responded, 13 were considered
adequate, the respondents did not agree on two and agreed on the other three items. Changes were
made in the technical terms and presentation of the Manual according to the experts’ suggestions. In the
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third phase, evaluation of the Manual by the blind women, these women were invited to meet at a
predetermined place to read the Manual individually and answer the Evaluation Instrument. The results
were analyzed based on the Evaluation Instruments the women had answered. Out of 15 items, eight
were considered adequate; disagreements were found with regard to seven. The evaluations were
pertinent to make the Manual more accessible and complete. On the other hand, the Manual served to
support health professionals’ work during health education meetings and actions for family planning
purposes. By overcoming difficulties, this study entailed considerable effects for the population, as it
makes room for the development of other assistive technologies on other themes.
Key words: Visually impaired persons, Contraception, Natural family planning methods, Health
promotion, Technological development.

Nº de Classificação: 17831
GUEDES, Carolina Cristina Pereira. As competências do enfermeiro no processo de trabalho em
plataforma offshore de petróleo. 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cotidiano da Prática de Cuidar e ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de
Ensinar
Orientador: Aguiar, Beatriz Gerbassi Costa
Resumo: Estudo cujo objeto são as competências do enfermeiro no processo de trabalho em
plataformas
offshore de petróleo, discutido perante as determinações das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCENFs) essenciais para o desenvolvimento do trabalho em saúde. As DCENFs como base
de formação do profissional enfermeiro agregam competências básicas para as ações profissionais
voltadas a atenção a saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, gerenciamento e
administração, e educação permanente. Neste sentido, questiona-se Como é o processo de trabalho do
enfermeiro em plataformas de extração offshore de petróleo e gás; Quais as competências profissionais
que o Enfermeiro identifica realizarem em seu processo de trabalho embarcado em plataformas de
extração offshore de petróleo. E objetiva-se Identificar o processo
de trabalho do enfermeiro que
trabalha em plataforma de exploração offshore de petróleo e gás; Verificar as competências apontadas
pelo enfermeiro que trabalha em plataforma; e Discutir as competências do enfermeiro no processo de
trabalho em plataforma de exploração offshore de petróleo e gás, a luz das competências determinadas
pelas DCENFs. Trata-se de um estudo, exploratório com abordagem qualitativa.Tem como cenário de
pesquisa, a empresa nacional denominada Alfa que terceiriza profissionais enfermeiros para o trabalho
embarcado a empresas multinacionais proprietárias de plataformas de exploração de petróleo em alto
mar. Os dados foram coletados de fevereiro a junho de 2011 com nove enfermeiros offshore, através de
uma entrevista semi estruturada com roteiro. Os dados foram analisados segundo a proposta de análise
de prosa de André (1983). O trabalho offshore do enfermeiro desenvolve-se na interação de uma equipe
multiprofissional e interdisciplinar, se estabelece num espaço dito de confinamento por catorze dias
embarcados, complexo, perigoso, onde o profissional deve comunicar-se bilíngue. Toma decisões e
executa a coordenação do processo de trabalho em saúde. Apresenta prontidão
para tomada de
decisões adequadas e eficazes, com o intuito de amenizar e eliminar condutas de riscos. Gerencia,
lidera e identifica necessidades de assistência e utiliza a criatividade para elaborar possibilidades de
inovação na programação do trabalho em saúde offshore. Identificou-se
através das falas dos
participantes que o enfermeiro executa seu processo de trabalho articulado em três subprocessos, o
assistir, o administrar e o orientar no espaço offshore mediante sua
formação por competência
profissional atenção a saúde, tomada de decisão, comunicação,
liderança, gerenciamento e
administração, e educação permanente. No espaço offshore executam atividades específicas como:
atualizar lista de pessoas a bordo da plataforma, trocar cartão T de emergência, e que representam uma

982

dificuldade ao exercício do trabalho em saúde do enfermeiro embarcado. Também identificam desafios
a serem enfrentados no exercício de sua competência profissional, como a assistência direcionada à
saúde mental do trabalhador offshore pelo reflexo que a relação psicológica deste trabalhador com seu
ambiente e regime de trabalho, causam em seu bem-estar.
Palavras-chave: Competência profissional, Enfermeiro, Offshore, Petróleo, Trabalho.

Abstract: Study whose object is the skills of nurses in the process of working on offshore oil platforms,
discussed before the determinations of the National Curriculum Guidelines (DCENFs) essential for the
development of health work. The DCENFs as a basis for training of nurses add basic skills for the
professional actions aimed at health care, decision making, communication, leadership, management
and administration, and continuing education. In this sense, the question is How is the process of nursing
work in drilling platforms offshore oil and gas; What are the skills that the nurse identifies conduct in their
work process embedded platforms in offshore oil extraction. And the objective is to identify the work
process of nurses working platform for offshore oil and gas; Check these competencies for nurses
working platform, and discuss the skills of nurses in the process of working on offshore exploration
platform oil and gas, the light of the powers determined by DCENFs. This is an exploratory study with
qualitativa.Tem approach to research scenario, the national
company called Alpha that outsources
nurses to work shipped to multinational companies
owning oil drilling platforms at sea. Data were
collected from February to June 2011 with nine nurses offshore, using a semi structured script. Data
were analyzed using the proposed analysis of prose André (1983). The work of the nurse develops
offshore on the interaction of an interdisciplinary and multidisciplinary team is established in an area said
to confinement
for fourteen days embedded, complex, dangerous, where staff must communicate
bilingual.
Makes decisions and executes the coordination of the work process in health. Displays
readiness to make decisions appropriate and effective, in order to minimize and eliminate risk behaviors.
Manages, leads and identify needs for assistance and use creativity to develop
opportunities for
innovation in programming health work offshore. It was identified through the words of the participants
that the nurse performs their work process divided into three sub- processes, assist, guide and manage
the offshore space through its professional competence
training for health care, decision making,
communication, leadership, management and administration, and continuing education. Within offshore
perform specific activities such as updating the list of persons on board the platform, exchanging T
emergency card, and pose a difficulty in carrying out the work of nurses in health board. They also
identify challenges to be faced in exercising their professional competence, such as targeted assistance
to mental
health worker's offshore by the reflection that this psychological relationship with their
environment and worker labor regime, have on their welfare.
Key words: Competencia, Professional Trabajo, Petroleum, Offshore.

Nº de Classificação: 18173
CAMPOS, Adilson Gomes de. Os atendimentos de natureza psiquiátricas no SAMU - Cuiabá, em
2010. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Mato Grosso;
2012.
Área de Concentração: Processos e Práticas em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e cuidado em saúde mental
Orientador: Oliveira, Alice G. Bottaro de
Resumo: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como finalidade atender
às
urgências e emergências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, pediátricas e psiquiátricas. Este serviço
possui dois tipos de unidades de resgate: unidade de suporte básico (USB) e unidade de suporte
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avançado (USA); cada uma possui equipe e veículos diferenciados para a prestação de assistência de
menor ou maior complexidade. Por ser o SAMU um serviço pré-hospitalar recente em Mato Grosso,
ainda são escassos os estudos sobre sua atuação nos atendimentos às emergências psiquiátricas. O
objetivo do estudo foi caracterizar os atendimentos de natureza psiquiátrica atendidos pelo SAMUCuiabá, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. Especificamente, identificar os usuários atendidos
quanto ao sexo e faixa etária; o diagnóstico; o exame neurológico; as principais queixas e sintomas e a
terapêutica medicamentosa utilizada; a área geográfica onde ocorreu o
chamado; e descrever a
dinâmica do atendimento: o tempo despendido, unidade acionada e destino do paciente. Trata-se de um
estudo Transversal Retrospectivo descritivo, cuja fonte foi os registros de atendimentos do SAMU. Os
dados foram submetidos ao tratamento estatístico pelo Programa Statistical Package for the Social
Sciences – (SPSS), Versão 17, e ao teste t-Student para comparação de médias e as comparações
múltiplas entre as regiões foram feitas pelo teste de Dunnett. Adotou-se o nível de significância de 5%
para todas as análises. A população do estudo foram os atendimentos de natureza psiquiátrica que
ocorreram no período de janeiro a dezembro de 2010, registrados na Ficha de Atendimento Individual
Médico e de Enfermagem. Houve 713 registros de atendimento,
representando 3,7% do total de
ocorrências. As USB foram acionadas em 86,2% dos atendimentos e as USA em 13,6%. Predominou o
sexo masculino (53,0%) e a
faixa etária de 18 a 41 anos (59,4%). Mesmo não constando como
categorias
diagnósticas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os termos “surto
psicótico” e “surto psiquiátrico” foram os mais descritos como diagnósticos.
Predominaram os
encaminhamentos para o serviço de emergência psiquiátrica anexo ao hospital psiquiátrico (84,6%) e
apenas 0,3% ao CAPS. Os medicamentos foram utilizados somente em 10,3% dos atendimentos. O
tempo médio de atendimento no local das ocorrências foi de 14 minutos, é reduzido em relação às
necessidades de abordagem adequada dos pacientes com transtorno mental. A polícia foi acionada
como apoio em todos os atendimentos de natureza psiquiátrica.
A qualidade dos registros, fonte
secundária dos dados desta pesquisa foi a principal limitação do estudo. Conclui-se que houve avanços,
mas há também necessidade de investimentos como a criação de um sistema de armazenamento de
informação online das ocorrências, criação de protocolo de atendimentos nos quadros psiquiátricos,
redimensionamento geográfico das unidades de resgate e capacitação
das equipes, no intuito de
aperfeiçoamento das práticas que valorizem as ações dos profissionais, principalmente enfermeiros em
direção à assistência mais qualificada tecnicamente e menos repressiva.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Saúde mental, Serviços de Saúde de Emergência.

Abstract: The Service Mobile Emergency Care (EMS- SAMU) aims to meet the urgent and emergency
medical, surgical, gynecological, obstetric, pediatric and psychiatric. This service has two types of rescue
units: basic support unit (USB) drive and advanced support (USA), each has a different staff and vehicles
to provide assistance to a greater or lesser complexity. Because SAMU is a recent pre-hospital in Mato
Grosso, are still few studies of its role in the psychiatric emergency care. The study objectives were to
characterize the nature of psychiatric consultations attended by SAMUCuiabá, from January 1 to
December31, 20120. Specifically, identify the users served by gender and age, diagnosis, neurological
examination, the main complaints and symptoms and drug therapy used, the geographical area where
the call occurred, and describe the dynamics of care: the time spent, unit thrown and the destination of
the pacient. This is a retrospective transversal study, whose source was the records of visits to the
SAMU. The data were subjected to statistical analysis by the program Statistical Package for Socila
Sciences – (SPSS) Version 17, and the t-Student test to compare means and multiple comparisons
between regions were
made by Dunnett´s test. It was adopted a significance level of 5% for all
analysis.The
study population were of psychiatric care that occurred durig the period January to
December 2010, registered on Form Individual Medical Care and Nursing. There were 713 records of
attendance, representing 3.7% in the total occurrences. The USB were activated in 86.2% of cases and
13.6% in USA. Manly males (53.0%) and aged18-41 years (59,4%). Even as diagnostic categories do
not appear in the International Classification of Diseases (ICD-10), the terms “psycothic” and “mental
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outbreak” were described as the most diagnostic. Predominant referrals to the psychiatric emergency
service attached to the psychiatric hospital (84.6%) and only 0.3% in CAPS. The drugs were used in only
10.3% of patients. The average attendance at the site of occurrence was 14 minutes, is reduced in
relation to
address adequately the needs of patients with mental disorders. Police were called to
support in all of psychiatric care. The quality of records, secondary source of data for this research was
the mais limitation of the study. It is concluded that there was progress, but there is also need for
investment and the creation of an information
storage system of online events, create protocol
psychiatric services at, resizing geographical units and training of rescue teams in order to improvement
of practices that enhance the actions of professionals, specially nurses toward the technically more
qualified and less repressive.
Key words: Emergency Health Services, Mental Health, Psychiatric Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/104/os-atendimentosde-natureza-psiquiatrica-no-samu-cuiaba-em-2010-autor-adilson-gomes-de-campos-[104-150612-SESMT].pdf

Nº de Classificação: 18174
SILVA, Alessandra Hoelscher da. Experiência de adoecimento e cuidado de família que vivencia a
condição crônica por anemia falciforme de dois adolescentes. 2012 . p. 141. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Direitos, ética e cidadania nos serviços de saúde
Orientador: Bellato, Roseney
Resumo: O estudo objetivou compreender as repercussões que a experiência de adoecimento e cuidado
têm na vida de uma família que vivencia a condição crônica por anemia falciforme de dois adolescentes.
Trata-se de Estudo de Caso de família composta pelo pai, com anemia falciforme; a mãe, portadora do
traço falciforme; a primeira filha do casal e morta aos 2 anos por complicações decorrentes desse agravo;
e os dois filhos adolescentes, ambos com anemia falciforme. Empregamos a abordagem metodológica da
História de Vida Focal operacionalizada pela Entrevista em Profundidade, acompanhada de Observação.
A organização e analise dos dados foi possibilitada, primeiramente, pelo uso das ferramentas analíticas
do Itinerário Terapêutico (IT) - genograma, ecomapa e desenho das trajetórias de busca por cuidados.
Também das arrativas emergiram unidades de significado e, a partir destas, desenhamos quatro eixos de
sentido do estudo: 1) “Cotidiano de família que experiencia a condição crônica por anemia falciforme em
dois adolescentes”; 2) “Compreendendo o adoecimento por anemia falciforme e a necessidade do
cuidado modelado personalisticamente”; 3) “Afetamentos produzidos por serviços e profissionais de
saúde na experiência de adoecimento por anemia falciforme”; 4) “Profissionalização do cuidado familiar
na experiência de adoecimento por anemia Mfalciforme”. Os resultados apontam que, embora sendo um
mesmo agravo que acomete os dois irmãos, cada um o vivencia de forma própria, exigindo da família
modos diferenciados de se organizar no tempo e espaço e de buscar, produzir e gerenciar o cuidado
necessário a cada adolescente. A apresentação de alguns dos cuidados requeridos pelos adolescentes
com anemia falciforme, o modo como as práticas profissionais estão sendo produzidas e o quanto tem
sido árdua a trajetória empreendida pela família na busca por solução para os problemas de saúde
apresentados por eles, nos permitiu apreender que os serviços e profissionais de saúde ainda participam
de maneira pouco implicada e resolutiva nesse cuidado. Chamou-nos particularmente a atenção, o fato
da mãe profissionalizar-se como técnica de enfermagem, estimulada pelo reconhecimento dessa
inadequação no modo de se constituírem as práticas profissionais, buscando, desse modo, reconhecer e
suprir os cuidados necessários a seus filhos, mesmo alguns considerados de cunho estritamente
profissional. Tal situação nos parece patentear a importância do cuidado de enfermagem à pessoa em
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condição crônica por anemia falciforme. A vivência dessa família nos leva a considerar que as práticas
profissionais, a exemplo do cuidado familiar, devam ser produzidas de forma mais personalizada,
modelando-se de acordo com as necessidades de cada pessoa. Damos relevo também que, embora haja
Políticas e Programas estabelecidos para organizar práticas de gestão e de atenção à saúde de pessoas
com anemia falciforme em nosso Estado, estes, por si só, não têm sido efetivos para o atendimento
integral e resolutivo às necessidades da pessoa com esse agravo. Nesse sentido, entendemos que a
Atenção Primária de Saúde como ordenadora das práticas, aliada à Estratégia de Saúde da Família
poderia materializar a tão esperada efetividade desse cuidado, minimizando a gama de sofrimentos que a
pessoa adoecida e sua família se vêm submetidas, não raro, de modo desnecessário.
Palavras-chave: Anemia falciforme, Doença crônica, Família.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18175
SILVA, Caroline Aparecida C. Monteschio. A prática da consulta de enfermagem na atenção integral
à saúde da criança. 2012 . p. 171. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, cuidados e subjetividades em saúde e enfermagem
Orientador: Gaíva, Maria Aparecida Munhoz
Resumo: O enfermeiro como integrante da equipe multiprofissional de saúde na atenção básica utiliza-se
de diversas tecnologias do cuidado para a proteção, promoção e recuperação da saúde de criança e sua
família, entre elas a consulta de enfermagem. Através da consulta de enfermagem, o enfermeiro pode
proporcionar à criança um cuidado integral, humanizado, que considera os aspectos biológicos,
socioeconômicos e culturais que envolvem a população infantil e suas famílias, contribuindo com a
melhoria de sua qualidade de vida. Considerando a importância da consulta de enfermagem para
prevenção, promoção e proteção da saúde da criança e a escassez de estudos em Mato Grosso e em
Cuiabá-MT sobre a temática, esta, pesquisa pretende obter respostas para o seguinte questionamento:
como vem se conformando a prática da consulta de enfermagem à criança menor de dios anos na
Estratágia Saúde da Família (ESF) de Cuiabá-MT. Estudo descritivo e exploratório de abordagem
qualitativa que tem como objetivo analisar a p´ratica assistencial do enfermeiro na consulta de
enfermagem à criança menor de 2 anos. A coleta de dados foi feita em janeiro e fevereiro de 2012,
através de observação participante de 21 consultas de enfermagem realizadas às crianças de 0 a 2 anos,
em 4 unidades de saúde da família em Cuiabá-MT. Após a coleta, os dados foram compilados,
organizados e analisados atrave´s da análise de conteúdo de Bardin (2011). Foram estabelecidas 6
categorias em relação a consulta de enfermagemà criança : (1) promoção da saúde da criança através da
atenção à saúde da mulher; (2) triagem neonatal; (3) acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil como eixo norteador da consulta; (4) incentivo e a promoção do aleitamento
materno e alimentação complementar saudável; (5) abordagemda saúde bucal; (6) imunização como uma
das principais ações do enfermeiro. Foi possível constatar que a prática do enfermeiro na consulta de
enfermagem à criança desenvolve-se a partir das principais linhas de cuidados propostas pela Agenda de
Compromissos para Saúde Integral da criança e Redução da Mortalidadee Infantil e por outras políticas
voltadas à proteção da saúde da criança. O enfermeiro realiza o acompanhamento, vigiância à saúde,
bem como a sua proteção, utilizando-se da educação em saúde como tecnologia assistencial do seu
trabalho. Porém é necessária melhor abordagem do enfermeiro com relação aos aspectos que
ultrapassam o modelo biológico do assistir, englobando a participação da família, entendendo que esta é
a protetora e cuidadora essencial das suas crianças, valorizando os aspectos psíquicos, sociais,
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econômicos, culturais e espirituais que envolve a família no cuidado de suas crianças, bem como as suas
necessidades de saúde.
Palavras-chave: Atencao primaria, Consulta de Enfermagem, Saúde da criança.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18176
CARDOSO, Christiane de Moraes Casoni. A experiência de viver em obesidade e cirurgia bariátrica:
significados e sentidos. 2012 . p. 135. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Direitos, ética e cidadania nos serviços de saúde
Orientador: Costa, Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da
Resumo: Este estudo teve como pressuposto o diálogo, que se constituiu no nosso ponto de referência
como princípio relacional, simbólico e cultural para nos aproximarmos da compreensão da realidade da
vida de pessoas que vivenciaram o processo da obesidade e cirurgia bariátrica como alternativa de
cuidados à saúde. Buscamos, nas conversas estabelecidas com as participantes, elementos contextuais
e culturais que pudessem favorecer o leque de alternativas para a ampliação das práticas de
enfermagem junto a pessoas vivenciando a obesidade. Nosso objetivo foi compreender os significados e
sentidos da experiência de adoecimento das pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica por obesidade,
e de suas famílias. Trata-se de um estudo qualitativo, sustentado nos conceitos da hermenêutica. Foi
realizado com duas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e um familiar de uma delas com maior
participação no cuidado. Para a coleta de dados as técnicas utilizadas foram: a História de Vida Focal e
entrevistas. Os encontros aconteceram nas próprias residências das três participantes. Depois de
transcritos os dados foram organizados com a utilização do itinerário terapêutico e genograma. Nos
resultados destacamos, primeiramente, a apresentação das participantes do estudo onde se evidencia o
resumo das suas histórias de busca, produção e gerenciamento da condição crônica experienciada pela
obesidade e cirurgia bariátrica. O desenho espacial dos itinerários terapêuticos das participantes
demonstrando o percurso utilizado por elas para alcançar a resolutividade da redução do peso corporal.
As categorias empíricas elaboradas foram discutidas em forma de três artigos: Artigo 1: O peso de viver
em um corpo obeso aborda a compreensão, do significado e sentido de viver em um corpo obeso na
atual sociedade, demonstrando a partir das narrativas que a obesidade não constitui apenas um excesso
de peso corporal, mas também e, principalmente, um peso social; Artigo 2: Mais do que posso: uma
relação com a comida apresenta a relação estabelecida pelas participantes do estudo com a comida,
antes e após a cirurgia bariátrica, evidenciando que antes a relação era a de viver para comer e depois
se traduz em comer para viver; Artigo 3: A Imagem Corporal para além do Espelho compreende, na
perspectiva das participantes, como a imagem corporal e o temor de engordar de novo após o
procedimento cirúrgico bariátrico se refletem em suas vivências cotidianas. Elas expuseram sobre as
dificuldades enfrentadas por viver em um corpo obeso e a satisfação de ter realizado a cirurgia bariátrica
como recurso normalizador do excesso de peso. Ao final, a constatação da necessidade de práticas de
saúde que contemplem o universo destas pessoas, seus valores, suas crenças, seus sonhos, para que
possamos ser capazes de transformar o cuidado numa experiência de encontro, de trocas verdadeiras
tendo como foco a integralidade e o direito em saúde.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, Cuidado de enfermagem, Obesidade.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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Nº de Classificação: 18177
BUZELI, Cintia Poleto. Terapia comunitária integrativa como prática de cuidado à saúde de
estudantes universitários. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Direitos, ética e cidadania nos serviços de saúde
Orientador: Costa, Aldenan Lima Ribeiro Corrêa
Resumo: Este estudo é parte da pesquisa matricial “Projeto de extensão em interface com a pesquisa:
formação de terapeutas comunitários, assistência à saúde estudantil e pesquisa-ação”. Teve como
objetivo geral compreender a dinâmica das rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI) realizadas
com estudantes universitários como uma prática de cuidado à saúde desta população. Para tanto,
buscou-se, como objetivos específicos, interpretar os principais sofrimentos e dificuldades manifestados
nas rodas terapêuticas pelos estudantes, apreender e interpretar as estratégias utilizadas para o
enfrentamento de tais dificuldades, bem como o significado da participação na TCI para os estudantes.
Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo intervenção, na abordagem qualitativa, empregando os
seguintes procedimentos para produção do material empírico: a imagem fílmica, a observação direta das
rodas de TCI transcritas em um diário de campo, a Terapia Comunitária Temática com estudantes que
haviam participado de pelo menos uma roda de TCI e um formulário sócio-econômicocultural- familiar.
Todo esse conjunto de dados compôs o corpus de análise que foi do tipo temática. Os resultados
apontaram que a prática da TCI mostra-se cada vez mais efetiva na produção de cuidado e no
atendimento às demandas emocionais, na criação de laços afetivos entre os membros da comunidade
universitária participante, entre a comunidade de acadêmicos em suas relações cotidianas e com os
terapeutas comunitários promotores da intervenção apresentada. Propiciou também a construção coletiva
de vários materiais sobre a TCI, necessários para a divulgação e organização das rodas terapêuticas,
bem como favoreceu a participação dos sujeitos no desenrolar das práticas, além da interação entre
pesquisador e pesquisados. A filmagem foi eleita como principal recurso de coleta e produção do corpus
de análise da pesquisa por ela ser capaz de nos fornecer, com fidedignidade, as imagens e narrativas,
registrando um fenômeno complexo com todos os seus elementos da linguagem verbal e não verbal em
um único dispositivo. Observamos que para os participantes das rodas de TCI, ela assumiu vários
significados, mas, de modo geral, esses significados foram sintetizados em: a) oportunidade de conviver
bem no contexto social universitário; b) compartilhar dificuldades, medos, angústias e outros problemas;
c) aprender com as experiências trazidas para as rodas e; d) desenvolver as potencialidades pessoais
para enfrentar as dificuldades do cotidiano universitário. Os estudantes revelaram que as principais
estratégias utilizadas para enfrentar seus sofrimentos relacionados com a incerteza sobre o futuro
profissional, as ofensas sofridas por amigos ou professores e sentir-se trocada foram: pesquisar sobre os
espaços onde o enfermeiro atue, continuar no curso até chegar a sua metade (quarto semestre), manter
uma relação aluno-professor dentro da instituição, não levar as brincadeiras de mau gosto tão a sério,
mudar o visual, arranjar outro parceiro. Com este estudo constatamos a importância de promover ações
que visem à prevenção e promoção da saúde, na busca pela autonomia do grupo dos estudantes
universitários, sendo que no grupo dos estudantes participantes ela demonstrou ser uma potente
ferramenta de cuidado.
Palavras-chave: Comunidade, Enfermagem, Promoção da saúde, Terapia.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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DIAS, Claudia Aparecida. A iniciação científica e a formação do mestrando em enfermagem: estudo
comparativo a luz da complexidade. 2012 . p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Processos e Práticas em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Formação em Enfermagem
Orientador: Pereira, Wilza Rocha
Resumo: O objeto de estudo nesta pesquisa se situou na interseção dos processos de ensinar e de
aprender em enfermagem, no contexto da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil. Foi nosso
objetivo geral compreender se há diferenças auto-referidas nas vivências acadêmicas de
alunos
regularmente matriculados no curso de Mestrado em Enfermagem, entre aqueles que foram e os que
não foram participantes do Programa de Iniciação Científica durante o seu curso de graduação, tendo
por referência teórica os princípios da dialógica, da recursividade e hologramático do Pensamento
Complexo de Edgar Morin. Tivemos como pressuposto do
estudo que o Programa de Iniciação
Científica, ao impelir o aluno a conviver precocemente com o mundo da pesquisa já na graduação em
enfermagem, interfere positivamente no processo de formação para a pesquisa em enfermagem e faz
dos alunos neles inscritos e participantes sujeitos diferenciados quanto ao processo de produzir e utilizar
conhecimentos científicos em enfermagem. Fizemos uma pesquisa qualitativa, na qual adotamos o
estudo de caso comparativo para compreender possíveis diferenças entre os dois grupos no que se
refere ao processo de vivenciar o curso de mestrado. Foram sujeitos do estudo alunos regularmente
matriculados no programa de mestrado em enfermagem e que concordaram em participar da pesquisa e
assinar o termo de consentimento informado. A coleta de dados foi feita por entrevista aberta em
profundidade, com os sujeitos discorrendo livremente sobre o assunto. A
técnica da análise de
conteúdo, na modalidade da análise temática, foi utilizada para organizar
os dados. O projeto foi
submetido à aprovação pelo Comitê de Ética da UFMT, obtendo parecer favorável para sua realização
pelo protocolo nº 134/CEP – HUJM/2011. Baseamo-nos no referencial teórico do pensamento complexo
e adotamos os princípios da dialógica, da recursividade e o princípio denominado hologramático para a
análise dos dados. Tivemos como resultados que a vivência precoce, ainda durante a graduação, é
realmente um diferencial qualitativo para as exigências do curso estrito senso, pois aporta competências
que facilitam a inserção e a adesão do aluno neste novo e exigente nível de ensino. Dos princípios do
pensamento complexo estudados, o desenvolvimento da recursividade e da dialógica foram
mais
observados nos depoimentos dos mestrandos que foram alunos de iniciação científica do que aqueles
que não foram. A utilização da pesquisa como método de ensino melhor prepara os sujeitos tanto para
produzir como para consumir novos conhecimentos em enfermagem, o que contribui de alguma forma
para uma mudança na cultura vigente de utilizar apenas conhecimentos já consolidados pela tradição e
uso rotineiro. Ela também incentiva e impele o futuro profissional a fazer uso de novos conhecimentos e
abordagens mais criativas no mundo
do cuidado e do ensino na enfermagem. Concluímos que a
construção do conhecimento – segundo o paradigma da complexidade, que observa os acontecimentos
através da perspectiva da organização e reorganização permanente do pensamento – foi potente para
analisar os
dados e para apontar caminhos mais auspiciosos na mudança em nossas práticas
pedagógicas no ensino de enfermagem.
Palavras-chave: Complexidade, Educação, Enfermagem, Iniciação Científica.

Abstract: The study subject of this research was placed on the intersection of the processes of teaching
and learning in nursing, on the context of Universidade Federal de Mato Grosso, Brazil. Our general aim
was to comprehend if are there any self-referred differences on the academic experiences of students
regularly enrolled on the Master’s Nursing Program, comparing those that have participated on the
Scientific Initiation Program during their graduation and those who have not, using as a theoretical
reference the principles of dialogic, recursivity and hologramatic, from Edgar Morin’s Complex Thinking.
We took as a presuppose of the study the fact that the Scientific Initiation Program has a positive
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influence on the formation process in nursing researching, once it incites the student to be in touch with
the research environment prior to the others, and make him a outstanding subject when it comes to
produce and use
scientific knowledge in nursing. We have made a qualitative research, using
comparative case study method to understand possible differences between the two groups, regarding
the process of experiencing the master’s course. The subjects of the study were students regularly
enrolled on the master’s nursing program, who agreed to participate and sign the informed consent term.
The data collection was made through open in-depth interviews, with the subjects speaking freely about
the theme. The technique of content analysis, combined with thematic analysis method, was used to
organize the data. The project was submitted for the approval of UFMT Ethics Committee, receiving a
favorable response (protocol n. 134/CEP – HUJM/2011). We based ourselves on the theoretical
reference of complex thinking and
adopted the principles of dialogic, recursivity and the principle
denominated hologramatic to analyze the data. As a result, we noticed that the early experience during
graduation eventually becomes a qualitative differential to face the requirements of the strict sense
course, since it develops competences that make it easier for the student to engage in this new and
exigent level of study. From the principles of complex thinking that were studied, the development of
recursivity and dialogic were the ones most noticed on the statements of the
students that have
participated on the scientific initiation program, rather than in the declarations of those who have not. The
use of research as a teaching method better prepares the subjects both to produce and consume new
abilities in nursing, which somehow contributes to a modification on the current culture of using only
consolidated practices, due to tradition or simple routine use. It also stimulates the future professionals to
make use of new abilities and more creative approaches, regarding caring and teaching in nursing.
Finally, we can conclude that the construction of the knowledge – according to complexity paradigm,
which observes the facts from the perspective of permanent organization and reorganization of thinking –
was effective to analyze the data and to point more auspicious paths for remodeling the pedagogical
practices in nursing teaching
Key words: Nursing, Education, Scientific Initiation, Complexity.
Acesso remoto ao texto integral:
http://cpd1.ufmt.br/mestradoenfermagem/painel/teses/claudia_aparecida_dias_26_03_2012_1337512512.
pdf
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OLIVEIRA, Daniela Fernandes de Lima. Diretrizes para a prática de enfermagem em terapia
intravenosa no adulto e idoso: um estudo bibliográfico. 2012 . p. 124. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, cuidados e subjetividades em saúde e enfermagem
Orientador: Azevedo, Rosemeiry Capriata Souza de
Resumo: A terapia intravenosa é frequentemente utilizada em instituições hospitalares e é um processo
complexo que exige dos profissionais de enfermagem conhecimentos específicos. Problemascom a
terapia intravenosa são frequentes nas instituições de saúde e atingem o cliente em qualquer faixa etária,
sendo que o potencial risco para a ocorrência de complicações recai sobre os recém–nascidos e idosos.
O estudo teve por objetivo: Conhecer as recomendações relativas à terapia intravenosa no adulto e
idoso, presentes nas diretrizes nacionais e internacionais para a prática de enfermagem. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa, cuja fonte de dados foi Documentos sobre a
terapia intravenosa em adultos e idosos: Policies and Procedures for infusion nursing of the older adult
publicado em 2004 pela INS; Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections
publicados em 2002 e 2011 pelo CDC; Diretrizes práticas para terapia intravenosa publicado pela INS
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Brasil em 2008; Infusion nursing standards of practice e Policies and procedures for infusion nursing,
publicados em 2011 pela INS. Os documentos foram selecionados a partir dos seguintes critérios: ser
documento norteador das práticas em terapia intravenosa para os profissionais de saúde/enfermagem;
possuir credibilidade e representatividade científica; conter recomendações para a terapia intravenosa em
adultos e/ou idosos. A análise de conteúdo foi a técnica utilizada para organizar as informações e
construção dos dois tema e respectivas categorias de análise: Tema 1 - Diretrizes para a terapia
intravenosa no adulto: categorias: recomendações relacionadas à seleção de cateteres e sítios,
recomendações relacionada aos procedimentos e estratégias para prevenção de infecção,
recomendações relacionadas aos dispositivos de administração da terapia intravenosa; e Tema 2 Diretrizes para terapia intravenosa no idoso: categorias : avaliação e planejamento do cuidado ao idoso
em terapia intravenosa, cuidados com o sítio de punção e dispositivos intravenosos e gerenciamento de
complicações da terapia intravenosa. Resultados: O novo Documento do CDC manteve como principais
recomendações o uso correto de técnicas assépticas, a ênfase na educação permanente e na qualidade
dos materiais e uso adequado de dispositivos intravenosos. Trouxe novas recomendações, baseadas no
desenvolvimento de tecnologias e novos estudos, como a inserção de cateteres guiados por
ultrassonografia e curativos impregnados com antimicrobianos. Nem todos os Documentos selecionados
discutiu as diferenças no cuidado do adulto e do idoso, mas ficou evidente a necessidade de
modificações e adaptações no planejamento e evolução do cuidado de enfermagem para essa
população. Considerações Finais: As recomendações analisadas nos Documentos podem ser aplicadas
à realidade brasileira, desde que haja uma parceria instituição-fabricante-profissional e comprometimento
dos profissionais de saúde/enfermagem a qualidade da assistência e segurança tanto para o paciente
quanto para os profissionais de saúde. Os documentos enfatizam que a educação e treinamento de
profissionais, pacientes, familiares e cuidadores são essenciais para a prevenção e controle de
complicações relacionadas à terapia infusional. A pesquisa também demonstrou escassez de estudos
sobre idosos em terapia intravenosa que corroborem a elaboração de recomendações para práticas
seguras em saúde a essa população.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central e periférico, Idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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LAGO, Daniely Beatrice Ribeiro do. Significados da deficiência física na perspectiva da pessoa que
vivência, sua principal cuidadora e de profissionais de enfermagem. 2012 . p. 155. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Processos e Práticas em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Direito, Ética e Cidadania no Contexto dos Serviços de Saúde
Orientador: Maruyama, Sônia Ayako Tao
Resumo: Os desafios vivenciados, como enfermeira e gestora, em uma instituição de cuidado à saúde
exclusivo de pessoas com deficiência motivaram o desenvolvimento deste estudo, cujo
objetivo é
compreender os significados da deficiência física na perspectiva da pessoa que a vivencia, sua principal
cuidadora e de profissionais de enfermagem. Estudo qualitativoexploratório, tipo Estudo de Caso, com
base em conceitos da socioantropologia, inserido na Pesquisa: “Significados e sentidos do cuidado em
condição crônica: um olhar sob a perspectiva socioantropologica”. Foi desenvolvido em Cuiabá- MT e
envolveu uma instituição pública de saúde da esfera Estadual, sendo sujeitos do estudo (05) cinco
pessoas:
uma jovem de 20 anos com paralisia cerebral, sua mãe, cuidadora exclusiva, e três
profissionais de enfermagem. Os dados foram coletados por meio de entrevista no período de julho a
agosto de 2011. A análise foi temática e os resultados foram organizados em três categorias: 1. Os
significados presentes na experiência da, com e para a deficiência, onde discutimos os significados da
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deficiência, sua causa e interpretação; os significados do corpo, do olhar da sociedade e da cadeira de
rodas, os quais são construídos e reconstruídos com base nos valores socialmente compartilhados. 2.
Os significados do cotidiano com a deficiência física: a dependência, a autonomia, a inclusão social, a
acessibilidade e o enfrentamento. 3. Os significados do cuidado no contexto da deficiência física, sendo
discutidos o autocuidado, o cuidado próprio, o cuidado familiar, o cuidado materno, o cuidado dos
profissionais e o cuidado institucional. As contribuições deste estudo se destacam por
subsidiar
reflexões sobre a diversidade das formas de viver, aprofundar a temática da
deficiência física e
incorporar a esta discussão questões sociais e culturais. O preconceito e o sofrimento no contexto da
deficiência física se articulam a herança sócio-histórica, as barreiras sociais e ao estigma, sendo
compartilhados pela pessoa que a vivência, por sua
cuidadora principal e pelas profissionais de
enfermagem que cuidam exclusivamente destas pessoas. Ressaltamos a enfermagem como a profissão
com potencial de possibilitar novas
formas de gerenciar o cuidado a estas pessoas, orientadas à
integralidade e à efetivação da garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Pessoas com deficiência.

Abstract: The challenges experienced as nurse and manager, in an institution dedicated to the exclusive
care of disabled persons motivated the development of this study, whose objective is to understand the
meanings of physical deficiency from the perspective of the person suffering it, his/her main caregivers
and nursing professionals. A quantitative-exploratory type of Case Study, based on the concepts of
socio-anthropology, inserted into the research: "Meanings and senses of care in a chronic condition: a
look from the socio-anthropological perspective". It was developed in Cuiabá, State of Mato Grosso and
involved a public health institution of the State sphere; subjects of the study were five (05) persons: a 20
years old young woman with cerebral paralysis, her mother and exclusive caregivers, and three nursing
professionals. The data were collected by interviews, during the period of July to August, 2011. The
analysis was thematic and the results were organized in three categories: 1. The meanings present in
the experience of, with and to the deficiency, where we discussed the meanings of the deficiency, its
cause and interpretation; the meanings of the body, the society's look and the wheelchair, which were
constructed and reconstructed with basis on the socially shared values. 2. The meanings of the daily life
with the physically deficient person: the dependency, the autonomy, the social inclusion, the accessibility
and the confrontation. 3. The meanings of care within the context of the physical deficiency, discussing
the self-care, the own care, the familiar care,
the maternal care, the professional care and the
institutional care. The contributions of this study detach themselves by subsidizing reflections on the
diversity of the forms of living, deepening the thematic of physical deficiency and incorporating social and
cultural questions to this discussion. The preconception and the suffering within the context of physical
deficiency articulates with the socio-historical heritage, the social barriers and the stigma being shared
with the person suffering the same, by her main caregivers and by the nursing professionals caring
exclusively of such persons. We highlight nursing as a profession with a potential to allow for new forms
of managing the care of such persons, oriented to the integrity and the effectiveness in warranting the
rights of disabled persons.
Key words: Disabled Persons, Caregivers, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/104/significados-dadeficiencia-fisica-na-perspectiva-da-pessoa-que-vivencia-sua-principal-cuidadora-e-de-profissionais-deenfermagem--[104-081012-SES-MT].pdf
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ARRUDA, Lidiana Laura Campos Borralho de. Escola de Auxiliar de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da
Costa: a profissionalização da enfermagem em Mato Grosso (1952-1975). 2012 . p. 116. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Educação) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Cultura memória e teorias em educação
Orientador: Sá, Elizabeth Figueiredo de
Resumo: A partir da década de 1930, tomou impulso no Brasil uma política nacional de saúde que visava
a prevenção de epidemias que se alastravam pelo país. Para tanto, foi criado, na citada década, o
Ministério da Educação e Saúde, propulsor de mudanças profundas em todas as unidades federativas e
também em Mato Grosso. A assistência de enfermagem no estado, desde o século XIX, era praticada por
leigos, escravos e religiosos, sem qualificação prévia para o exercício profissional na área. Para sanar as
deficiências de profissionais habilitados para a enfermagem, foram criadas instituições educacionais para
formação desse profissional, como a Escola de Auxiliares de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da Costa,
criada em Mato Grosso por meio da Lei n.º 417, de 17 de setembro de 1951. A citada escola, ao longo de
sua trajetória, foi abrigada em diversas sedes, iniciando seus trabalhos no Hospital e Maternidade de
Cuiabá, no ano de 1952, e finalizando na Escola Estadual Presidente Médici, em 1975. Este trabalho está
voltado à análise da criação e funcionamento da Escola de Auxiliares de Enfermagem Dr. Mário Corrêa
da Costa Cuiabá-MT, no período que compreende sua implantação e encerramento das atividades
educacionais, entre as décadas de 1950 e 1970. A pesquisa encontra-se situada no campo da história da
educação e incluiu análise de fontes documentais disponíveis no Arquivo Público de Mato Grosso,
Arquivo da Casa Barão de Melgaço, da Escola Estadual Presidente Médici, bem como fontes
pertencentes ao acervo privado da primeira Enfermeira do estado, Adelaide de Almeida Orro, depositado
no arquivo estadual. Recorreu-se também a entrevista com a mesma e com uma ex-aluna da Escola de
Auxiliares de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da Costa, a Sra. Ana Iraci Longo. Embora a Escola de
Auxiliar de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da Costa não tenha sido a primeira instituição a formar
profissionais de Enfermagem em Mato Grosso, ela se destacou por sua característica oficial, sendo
qualificada como “menina dos olhos” do governador Fernando Corrêa da Costa. A citada escola teve
papel fundamental na formação de profissionais de nível fundamental no Estado, chegando a sediar, por
muitos anos, a Associação Brasileira de Enfermagem de Mato Grosso – ABEn-MT. As fontes
documentais apontaram que a Escola de Auxiliares de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da Costa teve um
importante papel na trajetória da Enfermagem em Mato Grosso, tendo sido muito importante para a
criação e instalação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.
Palavras-chave: Educação, Enfermagem, História, Mato Grosso.

Abstract: There was an impulse in the health national policies which began in the 1930s, that aimed at
the prevention of epidemics that were spreading all over the country. For this reason, in that decade, the
Education and Health Ministry was created and was responsible for the deep changes in all the federative
units and also in Mato Grosso. The nursing care in the state, since the XIXth century, was practiced by
laymen, slaves and clergy, without previous qualification for the professional exercise in the area. In order
to overcome the lack of nursing qualified professionals, educational institutions for the formation of these
professionals were created, such as the Schools for Nursing Assistants Dr. Mário Corrêa da Costa,
founded in Mato Grosso through Law no. 417, of September 17, 1951. This school, during its trajectory,
was housed in several buildings, starting to function in the Hospital and Maternity Center of Cuiabá in
1952, and closing in 1975 in the Presidente Médici State School. This paper is about the analysis of
creation and functioning of the School for Nursing Assistants Dr. Mário Corrêa da Costa Cuiabá-MT,
during the period between the implantation and the closing of its educational activities between the 1950s
and 1970s. The research lies in the History of Education field and includes an analysis of the documental
sources available in the Public Archive of Mato Grosso, the Archive of Casa Barão de Melgaço, of the
President Medici State School, as well as the sources that belong to the private document collection of the
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first Nurse of the state, Adelaide de Almeida Orro, stored in the state archive. An interview with the same
nurse and an ex-student of the School for Nursing Assistants Dr. Mário Corrêa da Costa, Mrs Ana Iraci
Longo was carried out. Although the School Dr. Mário Corrêa da Costa had not been the first institution to
qualify nursing professionals in Mato Grosso, it stood out due to its official characteristic, being qualified
as “apple of the eyes” of the governor Fernando Corrêa da Costa. This school had a fundamental role in
the training of basic level professionals in the State, for many years it was headquarter of the Brazilian
Association of Nursing Assistants of Mato Grosso – ABEn-MT. The documental sources pointed that the
School of Nursing Assistants Dr. Mário Corrêa da Costa played an important role in the trajectory of
Nursing in Mato Grosso, having been very important for the creation and establishment of the Nursing
Course in the Federal University of Mato Grosso – UFMT.
Key words: Education, Mato Grosso, History, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=%20escola%20de%20auxiliar%20de%20enfermagem%20dr.
%20m%C3%A1rio%20corr%C3%AAa%20da%20costa%3A%20a%20profissionaliza%C3%A7%C3%A3o
%20da%20enfermagem%20em%20mato%20grosso%20(19521975)&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&ur
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SILVA, Naiara Gajo. Interconsulta de enfermagem psiquiátrica em hospital geral: contribuições para
a assistência de enfermagem. 2012 . p. 75. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e cuidado em saúde mental
Orientador: Oliveira, Alice Guimarães Bottaro de
Resumo: A interconsulta de enfermagem psiquiátrica (IEP) é apontada como uma forma de qualificar a
assistência de enfermagem em hospital geral, pois o enfermeiro interconsultor psiquiátrico (EIP) oferece
assistência adequada de enfermagem em saúde mental/psiquiátrica e capacita os enfermeiros não
psiquiátricos para o cuidado em saúde mental. No entanto, estas contribuições não estão descritas
sistematicamente na literatura. Neste estudo objetivou-se buscar nela evidências das contribuições da
IEP para a assistência de enfermagem. Foi realizada uma revisão integrativa dos artigos sobre a prática
de IEP publicados entre 2001 e 2011, nas bases Pubmed, Cinahl e Psycinfo, sendo recuperados 113
artigos. Na etapa de avaliação da qualidade foram excluídos os que não possuíam informações
relevantes sobre o problema da pesquisa e não apresentavam adequação metodológica. Oito estudos
foram analisados, todos escritos em língua inglesa e publicados entre 2001 e 2008. Quatro eram de
abordagem quantitativa, um qualitativa e três utilizavam ambas. As atividades desenvolvidas na IEP eram
predominantemente relacionadas à assistência ao paciente e à família e evidenciavam o uso do processo
de enfermagem. Destacaram-se a “Avaliação inicial de enfermagem psiquiátrica” e a “Intervenção
assistencial direta”, citadas em todos os artigos. Também foram evidenciadas atividades relacionadas ao
trabalho com a equipe: a capacitação para o cuidado em saúde mental, principalmente, por meio de
educação formal. Apesar de o enfoque educativo da IEP, a participação da equipe na resolução direta do
problema para o qual foi solicitada a IEP foi mencionada apenas em duas situações. Quanto às
contribuições da IEP para a assistência de enfermagem, destacaram-se aquelas voltadas para o
aprimoramento técnicoassistencial da equipe, presentes em 75% dos artigos, sendo a “Melhora das
habilidades da equipe no manejo com o paciente com transtorno mental” a contribuição mais citada
(62,5%). Também observou-se a mudança na concepção dos trabalhadores sobre os transtornos
mentais, o adoecimento e a hospitalização, bem como contribuições para a saúde mental do trabalhador,
para a melhora da comunicação entre a equipe e desta com os pacientes, e a redução do tempo de
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internação. Destacou-se como principal contribuição deste estudo para a enfermagem a evidência do
“Fortalecimento da enfermagem” decorrente da IEP. Conclui-se que a IEP é um instrumento
metodológico que contribui para a conhecimento científico e da prática de IEP no Brasil.
Palavras-chave: Hospitais gerais, Enfermagem psiquiátrica, Assistência.

Abstract: The liaison psychiatric nursing (IEP) is seen as a way to qualify the nursing care in a general
hospital because the nurse interconsultor psychiatric (EIP) provides adequate care nursing in mental
health / psychiatric and non-psychiatric empowers nurses to care mental health. However, these
contributions are not systematically described in the literature. This study aimed to find evidence of her
contributions to the IEP nursing care. We performed an integrative review of articles on the practice of the
EPO published between 2001 and 2011, the bases PubMed, CINAHL and Psycinfo being retrieved 113
articles. In the stage of quality assessment were excluded who did not have relevant information about the
research problem and had no methodological adequacy. Eight studies were analyzed, all written in
English and published between 2001 and 2008. Four were quantitative approach, one used both
qualitative and three. The activities developed in the IEP were predominantly related to patient care and
family and evidenced the use of the nursing process. The highlights were the "Initial evaluation of
psychiatric nursing" and "Intervention direct assistance", cited in all articles. Were also observed workrelated activities with the team: training for mental health care, primarily through formal education.
Although the educational focus of the IEP team participation in the direct resolution of the problem for
which it was requested the IEP was mentioned only in two situations. Regarding the contributions of IEP
for nursing care, stood out those related to the improvement técnicoassistencial team, present in 75% of
the articles, and the "Improvement of the skills of the management team with the patient's mental disorder"
to contribute more quoted (62.5%). Also there was a change in the conception of workers about mental
disorders, the illness and hospitalization, as well as contributions to the mental health worker, to improve
communication between staff and this with patients, and reduced length of hospital . Stood out as the
main contribution of this study for nursing evidence of "Strengthening nursing" arising from the IEP. It is
concluded that EPO is a methodological tool that contributes to the scientific knowledge and practice of
EPO in Brazil.
Keywords: General hospitals, Psychiatric nursing, Assistance.
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LEITE, Vanessa Ferraz. Tecnologias do Cuidado no Cotidiano: descrições sociotécnicas de
computadores que habitam uma pediatria. 2012 . p. 300. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Estudos de Cultura) - Universidade. Mato Grosso; 2012.
Área de Concentração: Estudos Interdiscplinares de Cultura
Linha de Pesquisa: Epistemes Contemporânea
Orientador: Galindo, Dolores Cristina Gomes
Resumo: Este trabalho se insere no âmbito interdisciplinar das Pesquisas em Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS) em diálogo com a Enfermagem e a Psicologia Social. Trata-se de estudos
sociotécnicos, os quais se caracterizam pela ênfase nas descrições de arranjos
sociomateriais,compostos por actantes humanos e não/humanos que se traduzem nas práticas de
cuidado ou tecnologias de cuidado. A pesquisa objetivou estudar as Tecnologias do Cuidado de uma
pediatria, especialmente as provenientes da relação computadores-criança hospitalizada, e seus efeitos
de modulação de afetos, espacialidades e Humanização em Saúde por artefatualidades nas crianças,
famílias e equipe envolvida. Para isso, em um primeiro momento, estudamos cuidado na prática; objetos
sociotécnicos do cuidado que estão articulados à noção de arranjos sociomateriais. Abordamos

995

espacialidades e modulação de afetos como interferências. Discorremos sobre modulação de afetos em
conexão à humanização em saúde por artefatualidade. Conceituamos tecnologias e tecnoculturas do
cuidado. Em uma segunda etapa, descrevemos a elaboração do método praxiográfico, ou seja, da
concepção do tipo etnográfica que enfatiza os diversos desempenhos das Práticas de cuidado no
cotidiano hospitalar. Em um terceiro momento, descrevemos a história do Hospital Escola de nossa
escolha. Em uma quarta ocasião, contamos sobre os locais por onde andamos, o que fizemos, com quem
conversamos e o tempo despendido para tais atividades. Mostramos, através de Desenhos
Praxiográficos, os lugares e objetos que compuseram cada prática do cuidado realizada pelos
computadores na brinquedoteca, no Laboratório de Informática e na enfermaria. Em uma quinta etapa,
fazemos descrições da brinquedoteca onde os computadores vivem. Mostramos alguns efeitos
produzidos pelos computadores que habitam a brinquedoteca. Enfatizamos as espacializações e
modulações de afetos encontradas. Mostramos as vinculações de espacialidades e modulações de
afetos aos efeitos de Humanização em Saúde por artefatualizações. Em um sexto momento, na
enfermaria, enfocamos os efeitos produzidos por dois Netbooks sobre o leito de duas crianças
hospitalizadas (espacialidades e modulação de afetos). Descrevemos também os efeitos de
Humanização em Saúde por artefatualidades encontrados. Quanto às considerações finais, o Cuidado na
Prática no cotidiano da pediatria nos permitiu refletir, a partir dos computadores, sobre como os objetos
sociotécnicos e arranjos de cuidado podem dizer não de uma, mas de diversas Tecnologias do cuidado.
Contribuímos para os estudos e práticas de Cuidado em Enfermagem ao trazermos uma concepção de
cuidado não/antropocêntrica, porém, não desumana. Propomos oficinas educativo-estéticas para
apresentar o modo de narrar a nossa pesquisa.
Palavras-chave: Cuidado, Tecnologias, Enfermagem pediátrica, Psicologia social.

Abstract: This work falls within the scope of an interdisciplinary research in Science, Technology and
Society (STS) in dialogue with the Nursing and Social Psychology. Those are sociotechnical studies,
which are characterized by an emphasis on descriptions of sociomaterials arrangements composed of
human and nonhuman actants which are reflected in the care
practices or care technologies. The
research aimed to study the Technologies of a pediatric care, especially about the technologies from the
relationship computers - hospitalized child, and the effects of modulation of affect, spatialities and Health
Humanization artefactualities in children, families and team involved. To do this, at first, we studied care
in practice, sociotechnical objects of care, those articulated to the notion of sociomaterials arrangements.
We approach spatialities and modulation of affects as interference. We discourse modulation of affect in
connection with the Health in the Humanization artifactualities. We conceptualize tecnocultures and
technologies of care. In a second moment, we describe the development of the praxiography method, in
other words, the type of design that emphasizes ethnographic performances of the various practices of
care in the hospital routine. In a third time, we describe the history of the teaching hospital of our choice.
In a fourth time we tell about the places where we walk, we did, we talked and the time spent for such
activities. We show through Praxiographics Drawings, places and objects comprising each care practice
performed by computers on the playroom, the Computer Laboratory and in the ward. In a fifth time, we
make a description of the playroom where the computers live. We show some effects produced by
computers that inhabit the playroom. We show some effects produced by computers that inhabit the
playroom. We emphasize the affections, spatializations and modulations that were found. We show the
linkages between spatialities and modulation
affects and the effects of Health Humanization by
artifactualizations. In a sixth time in the infirmary, we focus on the effects produced by two Netbooks on
the bed of two hospitalized children (spatialities and modulation of affect). We also describe the effects of
Health Humanization by artifactualities found in pediatrics. As for final consideration Care in Practice in
daily pediatric allowed us to think, from computers, about how objects
sociotechnical and care
arrangements can tell, not one, but several Technologies of Care. We contribute to the study and
practice of Nursing Care, by bringing a non-anthropocentric concept of care, but not inhuman. We
propose educational-aesthetic workshops to provide the way of narrating our research.
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Keywords: Care, Technologies, Pediatric Nursing, Social Psychology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://cpd1.ufmt.br/ecco/site/docs/dissertacoes/vanessa_ferraz_leite.pdf

Nº de Classificação: 18172
NEGRI, Adriana Carla Garcia. Exposição a materiais biológicos: acidentes de trabalho atendidos em
Hospital Universitário de Campo Grande/MS. 2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Saúde e Desenvolvimento) - Universidade. Mato Grosso do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Aspectos sócio-culturais, ecoambientais, epidemiológicos e clínicos
Orientador: Paniago , Anamaria
Resumo: Os acidentes ocupacionais em ambientes de saúde estão relacionados a vários fatores de
risco, historicamente vinculados ao desempenho dos trabalhadores e às condições laborais. O risco
biológico é sem dúvida um diferencial negativo para esses profissionais. O contato frequente com
materiais biológicos e dispositivos perfurocortantes colocam estes trabalhadores em constante risco. O
sangue é o material biológico mais eficaz na transmissão do HIV e Hepatites B e C. O presente estudo
objetivou caracterizar as exposições ocupacionais com
material biológico notificados no Hospital
Universitário (HU), no período de outubro de 2004
a setembro 2010. Tratou-se de um estudo
epidemiológico, descritivo, cujos dados foram
coletados desde 2004, utilizando-se o formulário do
Sistema de Vigilância PSBio do Projeto
Riscobiológico.org. As informações sócio-demográficas do
trabalhador e características da
exposição ocupacional foram obtidas durante o atendimento do
acidente. Trabalhadores
vítimas de acidente ocupacional com material biológico que procuraram
atendimento no NHU/UFMS constituíram a população amostral. Como resultados, observou-se uma
população predominantemente feminina e jovem, com média de idade de 32,9 anos; o tempo médio de
profissão foi de 01 a 05 anos. As exposições percutâneas causadas por agulhas com lúmen foram as
mais frequentes, e o sangue foi o material biológico mais relatado. A principal categoria envolvida nos
acidentes foram os profissionais de enfermagem. A circunstância que mais causou lesões percutâneas
foi durante e após o descarte do dispositivo perfurocortante e segundo os Indicadores de Prevenção de
exposições percutâneas, a maioria destas lesões
poderiam ser evitadas. Entre os trabalhadores
expostos, 35% ainda eram suscetíveis a
contaminação ao HBV. O tempo médio para o primeiro
atendimento entre os trabalhadores com indicação de acompanhamento pós-exposição foi de 7 horas. A
alta taxa de abandono do
seguimento ambulatorial é motivo de preocupação. Não ocorreu
soroconversão para HIV, HBV ou HCV entre os expostos que concluíram o acompanhamento pósexposição.
Palavras-chave: Acidente Ocupacional, Hepatites, Hiv, Prevenção, Profissionais de saúde, Risco
Biológico.

Abstract: The accidents that take place in working environments are related to several risk factors,
historically linked to the performence of workers and working conditions. The biological risk is certainly a
negative difference for these professionals. The frequent contact with biological material and needlestick
devices put these workers in constant risk of being involved in exposures. The blood is the most effective
biological material in transmission of HIV and Hepatites B and C. The current study aims to characterize
the occupational exposures with biological material reported in the Universitary Hospital (HU), from
october 2004 to
september 2010. This was an epidemiological study, descriptive, with data being
collected since 2004, using the Project of Surveillance System form PSBio. The socio-demographic
information of workers and features of accidental exposures were taken during the attendance of the
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accident. The sample population consisted of workers who sought care at NHU/UFMS after occupational
exposures to biological material. As a result, there was predominantly a young female population with an
average age of 33 years old, the average length of profession was 01 to 05 years. The percutaneous
exposures caused by hollow-bore needles injury was
most common, and the blood was the most
reported biological material. Nursing was the main category involved in accidents. The fact that most
caused percutaneous injuries was during and after the disposal of sharp items and devices according to
Prevention Indicators of
percutaneous exposures, most of these injuries could have be prevented.
Among exposed workers, 35% were still suscetible to HBV infecction. The high dropout rate of follow-up
is a cause for concern. There was no seroconversion to HIV, HBV or HCV among exposed workers
who concluded the case.
Key words: Prevention, Healthcare workers, Needle-stick injury, Hollow-bore needles injury, Risks of
occupational bloodborne pathogens, HIV, Hepatitis.
Acesso remoto ao texto integral:
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ARAUJO, Rodolfo José Gomes de. Análise de Ações e Percepções Sobre Cuidados Bucais
Realizados por Equipes de Enfermagem em Unidades de Tratamento Intensivo. 2012 . p. 26.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Odontologia) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Odontologia
Linha de Pesquisa: Epidemiologia
Orientador: Nogueira, Antonio Jose da Silva
Resumo: Buscando estabelecer um perfil da percepção e realização dos cuidados em saúde bucal
prestados a pacientes internados em unidades de tratamento intensivo por equipes de enfermagem;
realizou-se um estudo com 402 entrevistas orientadas por um questionário. A população de estudo foi
constituída de profissionais de enfermagem divididos em três categorias de formação: enfermeiros;
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que atuam em instituições hospitalares públicas e
particulares prestando serviços em unidades de tratamento intensivo na cidade de Belém-PA. A
odontologia tem se desenvolvido expressivamente nessa área; relacionando descobertas científicas e
aplicações práticas no campo preventivo e no restabelecimento da saúde bucal dos indivíduos. A
presente reflexão correlaciona-se com a pesquisa desenvolvida neste trabalho que retornou com
resultados; os quais sugerem que os cuidados de higiene bucal realizados nos pacientes hospitalizados
em UTIs são escassos e inadequados; sendo necessárias modificações nos cuidados dispensados
atualmente; especialmente no ambiente nosocômio da equipe de enfermagem. A presença de cirurgião
dentista; a difusão dos conhecimentos de odontologia preventiva e o uso de recursos específicos de
higiene bucal são medidas sugeridas como tentativas de solucionar as dificuldades apresentadas na
manutenção da saúde bucal e no tratamento das doenças bucais; que afetam a saúde geral dos
pacientes hospitalizados. A atuação interdisciplinar no atendimento a estes indivíduos é defendida
visando à obtenção de uma melhor qualidade de vida prevenindo ou minimizando patologias orais
presentes.
Palavras-chave: Ações e Percepções Sobre Cuidados Bucais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18229
MEDEIROS, Adeli Regina Prizybicien de. Saberes instrumentais e ideológicos de enfermeiros no
Processo de Trabalho em Vigilância Epidemiológica hospitalar. 2012 . p. 108. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem
Orientador: Chaves, Maria Marta N.
Resumo: Estudo com abordagem qualitativa e cunho exploratório, com os objetivos de: identificar os
saberes instrumentais e ideológicos presentes nos processos de trabalho dos enfermeiros dos Núcleos
Hospitalares de Epidemiologia e caracterizar os processos de trabalho quanto a agentes, finalidade,
meios e instrumentos, objeto e produtos. Foi desenvolvido junto a nove enfermeiros que atuam em cinco
instituições hospitalares com Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHES) na Cidade de Curitiba, PR, no
período de 21 de março a 11 de maio de 2012 . As categorias de análise previamente definidas foram
os saberes ideológicos e instrumentais presentes no Processo de Trabalho dos enfermeiros nos NHES.
A coleta dos dados
foi feita mediante instrumento fechado para identificação, roteiro de entrevista
aberta, individual, e por meio de fontes secundárias. Os dados de identificação e os provenientes de
fontes secundárias foram convertidos em informações para caracterização das dimensões da realidade
objetiva, por meio das etapas 1. Conhecimento e 2. Interpretação da realidade objetiva da Teoria da
Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC); os dados das entrevistas abertas
foram analisados pela Análise do Discurso, conforme Fiorin (2007). A partir
das entrevistas foram
construídas categorias empíricas, como forma de sistematização, para posterior comparação com as
categorias de análise: saberes instrumentais e ideológicos. Constatou-se centralidade dos discursos dos
enfermeiros nos Saberes instrumentais inerentes ao Processo de Trabalho em
Vigilância
Epidemiológica Hospitalar, em virtude da sua recente implantação.
Mesmo sendo o Processo de
Trabalho um Saber Ideológico, conforme o referencial
teórico adotado, foi evidenciada influência
significativa dos saberes instrumentais no cotidiano das ações dos enfermeiros, que ainda buscam
espaço nas instituições para consolidação da Vigilância Epidemiológica Hospitalar e necessitam de
maior reflexão acerca dos saberes ideológicos, representados pelas Políticas Públicas e pelo próprio
Processo de Trabalho. Acredita-se que isso possibilitará novos
caminhos para a atuação dos
enfermeiros dos Núcleos Hospitalares, não mais centrada em tarefas, e sim na interpretação crítica e
proposição de Políticas Públicas condizentes com as necessidades de saúde da população, capazes de
integrar os diferentes níveis de atenção à saúde.
Palavras-chave: Enfermagem, Saude coletiva, Vigilância epidemiológica.

Abstract: Exploratory qualitative study objectifying: to identify instrumental and ideological skills present
in nurses’ work process at Hospital Epidemiology Centers, and to feature work processes related to
agents, purpose, means and instruments, object and products. It was carried out with nine nurses who
work for five hospital institutions having Hospital Epidemiology Centers in the city of Curitiba, Parana
State/Brazil between March 21st and May 11th, 2012. Previously defined analysis categories were
ideological and instrumental skills present in nurses’ Work Process at Hospital Epidemiology Centers.
Data collection was performed by means of a
closed instrument for identification, individual, open
interview guide, and by means of secondary sources. Identification data as well as the ones from the
secondary sources were converted into information to feature the objective reality dimensions by means
of steps 1. Knowledge and 2. Objective reality interpretation in the Theory of Praxis Intervention in
Collective Health Nursing; open interview data were analyzed under Discourse Analysis (Fiorin, 2007).
For systematization, empirical
categories were built from the interviews for further comparison to
category analysis: instrumental and ideological skills. It was evidenced nurses’ discourse centrality on
the instrumental skills related to the Work Process in Hospital Epidemiology Surveillance due to its
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recent implementation. Although the Work Process is an Ideological Skill according to the adopted
theoretical background, it was evidenced a meaningful influence of instrumental skills in nurses’ daily
actions who pursue their spaces in institutions to consolidate Epidemiological Hospital Surveillance, and
need deeper reflection on ideological skills represented by Public Policies and by their own Work
Process. This is believed to enable new ways for nurses to perform in Hospital Centers, without focusing
on task but on the critical interpretation and on the
proposition of Public Policies that meet the
population’s health needs, able to integrate the different levels of health care.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29353/R%20%20D%20-%20ADELI%20REGINA%20PRIZYBICIEN%20DE%20MEDEIROS.pdf?sequence=1
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BARROS, Amailson Sandro de. Relação teoria e prática no trabalho na área da saúde: um estudo a
partir dos estágios dos técnicos em enfermagem. 2012 . p. 170. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Educação) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Trabalho, Tecnologia e Educação, do Setor de Educação
Orientador: Júnior, Carlos Herold
Resumo: O presente texto apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa, que investigou a
relação entre teoria e prática, na formação profissional do Técnico
de Enfermagem, a partir da
realização dos estágios curriculares supervisionados. Como referencial teórico, optou-se por autores
marxistas que discutem a importância da categoria trabalho e os impactos da divisão do processo de
trabalho na sociedade capitalista para a Educação Profissional, direcionando o debate para a área da
enfermagem. A pesquisa articulou
análise bibliográfica, histórica e documental sobre a legislação
relativa à
educação profissional na enfermagem; procedeu a realização de entrevistas
semiestruturadas com alunos e professores de um curso técnico de enfermagem, localizado em um
município do Estado do Paraná. Os resultados obtidos possibilitam a compreensão de que a realização
dos estágios é essencial à formação profissional e que os mesmos seguem, tradicionalmente, uma
tendência que favorece a dissociação entre conhecimento teórico e conhecimento prático. O curso
estudado é um exemplo de como os estagiários
são adaptados à divisão interna e hieráquica do
trabalho de enfermagem, nos moldes do taylorismo. A concepção de trabalho e formação profissional é
compreendida a partir da reprodução e ampliação do capital, em que se estabelece o caráter alienante
do trabalho, sendo esse um desafio a ser enfrentado pelo curso.
Palavras-chave: Estágio curricular, Relação Teoria e Prática, Técnico de enfermagem, Trabalho.

Abstract: The current paper presents the results of a qualitative research that investigated the relation of
theory and practice in professional formation of a nursing technician from supervised curriculum training
periods. As a theoretical reference, it was chosen Marxist authors who discuss the importance of working
and the impacts of division of the working process in the capitalist society for the professional education.
The debate is about nursing. This research is a bibliographical, historical and documental analysis about
the legislation related to professional education on Nursing. Semi-structured interviews with students
and teachers of a Nursing technical course in a municipality located in Paraná state were carried out.
The results obtained make it possible to understand that training periods are essential to professional
formation and they continue being, traditionally, a trend that favors the dissociation between theoretical
and practical knowledge. The studied course is an example of how the trainees are adapted to the
internal and hierarchic division in nursing. This obeys Taylor’s type. The working conception and the
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professional formation is understood from the reproduction and amplification of capital, being this the
alienating character of work and a challenge to be faced in the course.
Key words: Work, Practice and theory relations, Nursing technician, Curriculum training period.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M12_Amailson%20Sandro%20de%20Barros.pdf

Nº de Classificação: 18231
FERNANDES, Ana Paula Pereira. O enfermeiro na identificação das potencialidades e fragilidades
do trabalho em rede de proteção contra a violência na infância. 2012 . p. 135. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Mazza, Verônica de Azevedo
Resumo: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, com objetivo
de identificar potencialidades e fragilidades do trabalho em rede de proteção contra a violência na
infância. O estudo foi realizado no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba/PR.
Participaram 46 profissionais que integram a
rede de proteção contra a violência na infância do
município, inseridos nos
diferentes setores que compõem a rede de proteção (educação, saúde,
judiciário e segurança pública, conselho tutelar, assistência social e terceiro setor) que aceitaram
participar voluntariamente do estudo. A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de
2011, por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas. Para esta coleta, utilizou-se a técnica de bola
de neve, o primeiro sujeito entrevistado foi o coordenador da rede que indicou outros profissionais e
serviços que deveriam compor a amostra, e estes indicaram outros até a saturação teórica dos dados.
Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin na categoria temática à luz das concepções teóricas de
Fritjof Capra. Da análise emergiram três categorias: 1.
Percepção da Rede de Proteção; 2. A
Realimentação da Rede de Proteção; e 3. Conexões não Lineares da Rede de Proteção. A primeira
categoria traz as
concepções de rede dos sujeitos. Estas estão correlacionadas às ações que se
percebem necessárias para o enfrentamento do problema. No entanto, é um processo em construção,
com fragilidade nas políticas públicas. A segunda categoria traz os laços de realimentação gerados
pelas informações que permeiam as ações da rede como a identificação e notificação dos casos, a visita
domiciliar, a prevenção da violência, o acolhimento institucional e a representação política na rede com
a discussão de estruturas inerentes a esta realimentação como pontos críticos, autoamplificação,
autoequilíbrio e pontos de bifurcação. A terceira categoria discute o padrão não linear das conexões da
rede nas ações intersetoriais para a identificação da violência e encaminhamento dos casos. O estudo
permitiu conhecer a dinâmica organizacional da Rede de Proteção contra a Violência na Infância em
uma perspectiva integrativa, interativa e interdependente entre os diferentes setores e serviços que
conformam a teia para a proteção infantil, sendo a rede de proteção um potencial para a prática dos
profissionais. No entanto, é preciso compreender sua forma de organização sistêmica, compartilhando
responsabilidades e poderes para o enfrentamento da violência e a garantia dos direitos da infância.
Palavras-chave: Apoio social, Saúde da criança, Teoria de sistemas, Violência.

Abstract: Qualitative case-study research, which objectified to identify potentialities and weaknesses at
the service of protection network against child abuse. The study was held in the municipality of Colombo,
metropolitan area of Curitiba, Parana
State/Brazil. Forty-six (46) professionals, who integrate the
protection network against child abuse in the municipality, participated voluntarily in the study. They are
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inserted in the different sectors which encompass the protection network (education, health, judiciary and
public safety, guardianship council, social work and third sector). Data collection was carried out between
April and June/2011 by means of recorded structured interviews. The snowball technique was used to
undertake data collection.
The first subject to be interviewed was the network coordinator who
recommended other professionals and services to feature the sampling, and they recommended others
until theoretical data saturation. Bardin’s content analysis was used in thematic category, in the light of
Fritjof Capra’s theoretical conceptions. From the
analysis, three categories emerged: 1. Protection
Network Perception; 2. Protection
Network Feedback; and 3. Protection Network Non-linear
Connections. The first category entails subjects’ network conceptions. They are related to actions which
are deemed necessary to cope with the problem. However, it is a process under construction, fragileevidenced in public policies. The second category brings out the feedback ties generated by information
which permeates the network actions such as
case identification and report, home visit, violence
prevention, institutional sheltering, and the political network representation with the embedded feedback
structures being discussed such as critical points, self-expansion, self-balance and fork points. The third
category discusses the non-linear pattern of the network connections in inter-sector actions for violence
identification and case referral. The study enabled to apprehend the organizational dynamics of the
Protection Network against Child Abuse in an integrating, interactive and interdependent perspective
among the different sectors and services which comprise the child protection web, encompassing a
potential for professional practice. Nevertheless, it is necessary to understand its systemic organizational
shape, sharing responsibilities and powers to cope with violence and guarantee child rights.
Key words: Social support, Violence, Child health, Systems theory, Nursing, Intersectoral action.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28082/R%20%20D%20-%20ANA%20PAULA%20PEREIRA%20FERNANDES.pdf?sequence=1
Nº de Classificação: 18232
GONÇALVES, Caroline dos Santos. As representações sociais sobre a doença renal crônica. 2012 .
p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Mantovani, Maria de Fátima
Resumo: Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva que teve por
objetivo
descrever as representações sociais dos doentes renais sobre o processo de adoecimento. Os dados
foram coletados em uma instituição hospitalar, no setor
de Terapia Renal Substitutiva (TRS) do
município de Ponta Grossa – PR, no período de janeiro e fevereiro de 2012. Fizeram parte da pesquisa
23 doentes renais crônicos, com idade entre 18 e 60 anos, que realizam hemodiálise no mínimo um
ano. Os dados foram obtidos mediante entrevista semiestruturada, gravada e após os depoimentos
foram transcritos e analisados pelo método de Análise de Conteúdo, que permitiu identificar quatro
categorias temáticas: Constatação da finitude e ruptura da normalidade, Inimiga oculta que seca o rim,
Máquina como garantia de vida, Rim novo: Esperança de cura. A representação social do processo de
adoecimento está ancorada na constatação da finitude da vida, representa a aproximação da morte, que
surge como possibilidade na vida desses indivíduos, que provoca medo, insegurança e mudança de
comportamento, quando percebem a introdução uma nova realidade, ser doente crônico. A doença
surge silenciosa e seca os rins entendida pelos doentes renais, também como a representação de
fracasso em consequência da perda do emprego e mudança no papel social. Por outro lado, alguns
entrevistados revelaram sensibilidade para aquilo que está no cotidiano, permitiram criar novas opções
de vida diante do sofrimento. O tratamento
para a doença causa dependência da máquina da
hemodiálise que representa a garantia da vida, mesmo sendo ela a causadora da perda da liberdade. A
fístula necessária para a sobrevivência na máquina gera marcas pelo corpo, alterando a autoestima do
doente renal. A esperança de uma vida sem a dependência da
máquina foi representada pelo
transplante renal, que para os participantes é a cura, e a fé foi essencial para manter viva a esperança,
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além do apoio familiar. Na prática profissional, essas representações podem auxiliar o enfermeiro no
modo de gerir os cuidados prestados aos doentes renais crônicos submetidos à hemodiálise.
Palavras-chave: Doença renal crônica, Enfermagem, Prática profissional, Saúde do adulto.

Abstract: This is qualitative study, the descriptive type that aimed to describe the representations of
chronic renal failure patients about the disease process. Data were collected in a hospital, in the sector
of Renal Replacement Therapy (RRT) in the city of Ponta Grossa - PR, between January and February
2012. The participants were 23 patients with chronic renal failure, aged 18 to 60 years who undergo
hemodialysis at least one year. Data were collected through semi-structured interviews and after the
interviews were transcribed and analyzed using content analysis, which identified four themes: Finding
the finiteness and rupture of normality, hidden enemy that dries the kidney machine warranty life, new
Kidney: Hope. The social representation of the disease process is anchored on the observation of the
end of life, is the approach of death, which arises as a possibility in the lives of these individuals, causes
fear, insecurity, and perceived behavioral change when introducing a new reality, be patient chronic. The
disease appears silent and dry kidneys by renal patients also understood as representing failure as a
result of job loss, change in social roles and social restrictions as much food. On the other hand, some
interviewees said opening a level of sensitivity to what is in the everyday, creating new options allowed
life to suffering. Treatment for the disease is the dependence of the hemodialysis machine that brings the
guarantee of life, even though she is causing the loss of freedom. The fistula necessary for survival in the
machine generates marks the body, altering the patient's renal esteem. With all this suffering, hope
arises when you realize that kidney transplantation provides a new chance of life without dependence on
the machine. The hope of the new kidney is healing, and faith is essential to keep hope alive beyond the
family support that influences the disease process. In practice, these representations influence the way
we manage the care of patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis.
Key words: Chronic kidney disease, Nursing, Adult health, Professional practice.
Acesso remoto ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29754/R%20%20-%20D%20%20CAROLINE%20DOS%20SANTOS%20GONCALVES.pdf?sequence=1
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PEDROLO, Edivane. Curativo de clorexidina para cateter venoso central: ensaio clínico randomizado.
2012 . p. 84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Danski , Tannia Reichembach
Resumo: O cateter venoso central é um dispositivo amplamente utilizado por pacientes em situações
críticas de saúde. Entretanto, o emprego acarreta a realização de cuidados especiais para manutenção,
a fim de prevenir complicações relacionadas a este dispositivo. Entre as complicações, destaca-se a
infecção primária da corrente
sanguínea devido aos índices de morbidade e mortalidade a ela
associadas. Realizou-se um ensaio clínico randomizado com o objetivo de avaliar a efetividade do
curativo antimicrobiano de clorexidina na prevenção de infecção primária da
corrente sanguínea
relacionada ao cateter venoso central. Foram incluídos 85 pacientes internados no centro de terapia
intensiva ou semi-intensiva adulto de um hospital universitário da cidade de Curitiba-PR, sendo 43 no
grupo estudo (Curativo Antimicrobiano de Clorexidina - CHG) e 42 no grupo controle (curativo de gaze e
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fita). Não houve diferença estatística significativa entre os curativos com relação à
ocorrência de
infecção primária da corrente sanguínea - IPCS (p-valor = 0,5170). No grupo gaze e fita houve quatro
IPCS clínicas e uma com confirmação laboratorial, na qual foi isolado o microorganismo Candida krusei.
No grupo CHG todos os casos de IPCS foram clínicos. Não houve diferença significativa entre os grupos
com relação ao desenvolvimento de reação local ao curativo (p-valor = 0,3774). O uso do curativo por
mais de três dias aumentou em 2,79 vezes o risco de desenvolver reação local (RR = 2,79, p-valor =
0,0001); a chance de desenvolver reação local é 1,87 vezes maior no local do curativo cuja troca foi
superior a duas vezes (RR = 1,87, p-valor = 0,0327); tempo de permanência do cateter superior a cinco
dias aumentou em 2,15 vezes o risco de desenvolver reação local ao curativo (RR = 2,15, p-valor =
0,0042). Não houve diferença significativa entre os grupos com relação à fixação do curativo (p-valor =
0,2739). Houve diferença estatística significativa entre o desfecho má fixação e as variáveis: tempo de
permanência dos curativos (p-valor < 0,0001); número de trocas do curativo (p-valor = 0,0041); local
anatômico de inserção, com aumento em 5,73 vezes o risco de má fixação quando o cateter for inserido
em veia jugular (RR = 5,73, p-valor = 0,0036); sexo masculino, com 3,47 vezes mais risco de ocorrer
má fixação (RR = 3,47, p-valor = 0,0648); e tempo de permanência do cateter superior a cinco dias, o
qual aumentou em 5,73 vezes o risco má fixação do curativo (RR = 5,73, p-valor = 0,0036). Ambas as
tecnologias pesquisadas são efetivas para cobertura de cateter venoso central, no que diz respeito às
variáveis de desfecho infecção primária da corrente sanguínea, reação local aos curativos e fixação
dos curativos, e podem ser empregadas com esta finalidade.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Clorexidina, Enfermagem, Ensaio clínico, Tecnologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29290/R%20%20D%20-%20EDIVANE%20PEDROLO.pdf?sequence=1
Nº de Classificação: 18235
RINALDI, Elaine Cristina Antunes. Prevalência de úlcera por pressão: estudo epidemiológico em um
hospital no interior do Paraná. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Meier, Marineli Joaquim
Resumo: As úlceras por pressão (UP) constituem um problema para os serviços de saúde e
representam um desafio para o cuidado e para as equipes multidisciplinares, pela elevada prevalência,
incidência e diversidade de medidas profiláticas e terapêuticas
existentes. Objetivou-se verificar a
prevalência e os fatores de risco para úlcera por
pressão em um Hospital no interior do Paraná;
caracterizar o perfil sociodemográfico dos pacientes internados na instituição em estudo e descrever as
características clínicas das úlceras por pressão. Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional,
de delineamento transversal, desenvolvido em abril de 2012. Os pacientes foram avaliados quanto a
características sociodemográficas, fatores de risco por meio da escala de Waterlow e presença ou
ausência de UP. Foram classificadas e avaliadas conforme o sistema MEASURE as UP identificadas.
Os
dados foram analisados com o programa computacional Statistica v.8.0; p<0,05
indicaram
significância estatística. A prevalência pontual foi de 8,4% e excluindo-se as úlceras grau I foi de 6,1%.
Apresentaram UP, 11 dos 121 pacientes avaliados, com total de 27 úlceras, (51,9%) de grau II, (37,0%)
de grau I, (11,1%) de grau indefinido e de grau III e IV não foram identificadas, sendo a região sacra
(22%) a mais acometida, seguida da região isquiática (14,8%). Dos portadores (54,5%) eram do sexo
feminino, com média de idade de 69,5 anos, predomínio de UP em maiores de 60 anos (72,7%), cor de
pele branca (81,8%), escolaridade até o ensino fundamental (63,6%) e (72,7%) eram aposentados. Os
fatores de risco para UP de Waterlow, idade e relação do peso/altura (IMC) apresentaram significância

1004

estatística. Aponta-se para necessidades de implementar medidas para identificação de UP, bem como
para prevenção e tratamento, além do desenvolvimento de outros estudos referente a prevalência
Palavras-chave: Enfermagem, Fatores de risco, Prevalência, Úlcera por pressão.

Abstract: Pressure ulcers (PU) are a problem for health services and represent a challenge for the care
and multidisciplinary teams, the high prevalence, incidence and diversity of existing therapeutic and
prophylactic measures. This study aimed to determine the prevalence and risk factors for pressure ulcers
in a hospital within the Paraná; characterize the demographic profile of patients admitted at the institution
under study and describe the clínical characteristics of pressure ulcers. This is an epidemiological,
observational, cross-sectional design, developed in April 2012.
Patients were assessed for
sociodemographic characteristics, risk factors through Waterlow scale and presence or absence of UP.
were evaluated and classified according to the system MEASURE UP identified. Data were analyzed with
the software Statistica v.8.0, p <0.05 indicated statistical significance. The point prevalence was 8.4%
and excluding grade I ulcers was 6.1%. UP presented, 11 of the 121 patients evaluated, with total of 27
ulcers (51.9%) grade II (37.0%) of grade I (11.1%) grade undefined and grade III and IV not been
identified and the sacral region (22%) the most affected, followed by the sciatic (14.8%). Of patients
(54.5%) were female, with a mean age of 69.5 years, predominantly in UP over 60 years (72.7%), skin
color white (81.8%), education elementary school (63.6%) and (72.7%) were retired. Risk factors for PU
Waterlow, age and relative weight/height (BMI) statistically significant. It points out needs to implement
measures to identify UP and
for prevention and treatment, and the development of other studies
regarding the prevalence.
Key words: Nursing, Pressure ulcers, Prevalence, Risk factors.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29834/R%20%20D%20-%20ELAINE%20CRISTINA%20ANTUNES%20RINALDI.pdf?sequence=1
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EDUARDO, Elizabete Araújo. Planos de ação para uso de instrumentos de apoio gerencial em
serviço de enfermagem hospitalar. 2012 . p. 132. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem
Orientador: Peres, Aida Maris
Resumo: Os instrumentos gerenciais sustentam as ações administrativas realizadas pelo enfermeiro.
Este estudo teve como objetivo desenvolver um Plano de Ação participativa para uso de instrumentos
de apoio às atividades gerenciais de enfermeiros em um hospital público. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, de abordagem qualitativa na modalidade pesquisa-ação, composta por amostra de nove
enfermeiros gestores do Estado do Paraná. A coleta de dados ocorreu em quatro fases: na Fase 1,
foram aplicados questionários semiestruturados dos quais
emergiram informações sobre os
instrumentos gerenciais que propiciaram a elaboração de um Quadro Lógico (QL). A Fase 2 constituiuse de oito seminários. Na Fase 3 elaborou-se um Plano de Ação participativa para uso dos instrumentos
gerenciais; e a Fase 4 compreendeu a avaliação e validação das ações, apontadas como necessárias
pelos sujeitos da pesquisa, para a utilização dos instrumentos gerenciais contidos no Plano de Ação. Os
dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática de Bardin.
Os instrumentos gerenciais gerais apontados como capazes de apoiar as atividades dos enfermeiros
foram: Planejamento; Comunicação; Dimensionamento de pessoal e Liderança; Negociação e Tomada
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de decisão; Supervisão, Avaliação, Gerenciamento de materiais, Sistema de Informação, Educação
continuada; Gerenciamento de risco;
Acreditação/Qualidade, Auditoria, Recrutamento e seleção,
Gerenciamento de
tempo, Autonomia, Gerenciamento de custos, Gerenciamento de processos,
Organização, Fluxos/POPs. Destes, três instrumentos foram escolhidos pelo grupo
para
aprofundamento das discussões: Tomada de decisão, Negociação, Liderança.
Para favorecer o
planejamento e o acompanhamento dos debates foi produzido coletivamente o QL de cada um deles.
Conclui-se que, em um contexto de
atividades gerenciais dos enfermeiros voltadas às demandas
administrativoburocráticas institucionais, a elaboração de um Plano de Ação participativo possa
contribuir para mudanças na organização do processo de trabalho do enfermeiro na dimensão gerencial,
à medida que fornece sustentação teórica para a prática, eleva o grau de empirismo relacionado ao
conhecimento e uso de instrumentos gerenciais, e favorece a incorporação destes recursos no cotidiano
de trabalho do enfermeiro. Identificou-se a necessidade de desenvolvimento de competências para
potencializar o uso de instrumentos gerenciais, competências estas que devem estar embasadas em
saberes administrativos, relacionados aos modelos e conceitos da administração atual. Este estudo
permitiu visualizar os avanços e desafios do processo de trabalho do enfermeiro na dimensão gerencial,
que apontam para novas formas de gerenciamento.
Palavras-chave: Competência profissional, Enfermagem, Gerenciamento da prática profissional,
Liderança, Negociação, Pesquisa em administração de enfermagem, Tomada de decisões.

Abstract: The management tools support administrative actions performed by nurses. This study aimed
to develop an Action Plan for the use of participatory tools to support management activities of nurses in
a public hospital. This is an exploratory, qualitative approach in the form of action research, consisting of
nine nursing managers of the State of Paraná. Data collection occurred in four phases: Phase 1, semistructured questionnaires were made available which consisted questions about the management tools
that enabled the development of a Logical Framework (QL). Phase 2 consisted of eight seminars. In
Phase 3 was drawn up an Action Plan for the use of participatory management tools and Stage 4
included the assessment and validation of actions identified as necessary by the research subjects for
the use of management tools contained in the Plan of Action Data was analyzed using the technique of
content analysis; the thematic of Bardin. The defined management tools able to support the activities of
nurses were: Planning, Communication, Leadership
and Personal Sizing; Negotiation and Decision
Making; Supervision, Evaluation, Materials Management, Information System, Continuing Education;
Risk
Management; Accreditation / Quality Audit, Recruitment and Selection, Time
Management,
Autonomy, Cost Management, Process Management, Organization,
Flow / POPs. Of these, three
instruments were chosen by the group to carry out further discussion: Decision Making, Negotiation,
Leadership. To facilitate the planning and monitoring of the debates the QL of each of these instruments
was produced collectively. We conclude that in the context of managerial activities geared to the
demands of nurses administrative and bureaucratic institutions, the elaboration
of an Action Plan
participatory could contribute to changes in the organization of the work process of nurses in managerial
dimension, a measure that provides theoretical support to practice, raises the degree of empiricism
related to knowledge and use of management tools, and facilitates the incorporation of these features in
the daily work of nurses. We identified the need to develop skills to increase the use of management
tools; these skills must be grounded in administrative knowledge, concepts and models related to the
current administration. This study allowed us to visualize the progress and challenges of the process of
nursing work in managerial dimension that points to new ways of management.
Key words: Nursing, Practice management, Nursing administration research, Professional competence,
Decision making, Leadership, Negotiating.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29662/R%20%20D%20-%20ELIZABETE%20ARAUJO%20EDUARDO.pdf?sequence=1
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SCHNEIDER, Franciane. Uso da Calendula officinalis na prevenção e tratamento de radiodermite
em cabeça e pescoço: ensaio clínico randomizado duplo cego. 2012 . p. 112. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Danski, Mitzy Tannia Reichembach
Resumo: Um dos efeitos adversos mais comuns do tratamento radioterápico é a
radiodermite/radiodermatite, o qual é definida como um conjunto de lesões cutâneas provocadas por
uma exposição excessiva à radiação ionizante; é considerada uma queimadura complexa que ocorre
das estruturas internas às externas, levando à
desidratação da pele, ocasionando algumas vezes
complicações graves. A graduação de toxicidade da pele do paciente varia em uma escala de 0 a 4,
conforme critérios do Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). As indicações do que utilizar nas
radiodermites dependerá do grau de toxicidade, da avaliação do enfermeiro e da aplicabilidade de cada
produto. Realizou-se um ensaio clínico randomizado duplo cego com o objetivo geral de avaliar a
eficácia da Calendula
officinalis em relação aos ácidos graxos essenciais (AGE) na prevenção e
tratamento de radiodermite. Foram incluídos 60 participantes com câncer de cabeça e pescoço em
tratamento radioterápico (Cobalto-60) em um hospital de referência
em oncologia na cidade de
Curitiba/PR, 32 no grupo controle (uso tópico de AGE) e 28 no grupo experimental (uso tópico de
Calêndula). Os participantes foram avaliados a cada cinco dias, do início ao fim e após 30 dias do
término da radioterapia. Houve predomínio de participantes do sexo masculino, de raça branca, com
ensino fundamental, de renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, agricultores, com câncer de laringe ou
faringe e em estágio avançado da doença. A maioria dos participantes de ambos os grupos apresentou
histórico de exposição solar, tabagismo e etilismo, sendo muito frequente a associação do fumo e do
álcool. Os participantes do estudo acompanhados do início ao término do tratamento apresentaram
alterações significativas de perda de peso corporal (Grupo AGE: Pvalor = 0,0059 e Grupo Calêndula: Pvalor = 0,0060). Identificaram-se achados clínicos relacionados ao sistema gastrointestinal, tais como
disfagia, xerostomia, mucosite, perda do apetite, entre outros, em ambos os grupos. O período de maior
incidência de radiodermite ocorreu do 15° ao 25° dia de tratamento nos dois grupos, entretanto o Grupo
AGE desenvolveu a radiodermite em um período anterior ao Grupo Calêndula. O Grupo AGE obteve
maiores incidências de radiodermite grau 1 e 2 e o Grupo Calêndula apresentou o grau 1 na maioria dos
participantes. Houve
evidência estatística significativa (P-valor = 0,0120) de que a proporção de
radiodermite grau 2 no Grupo AGE foi superior ao Grupo Calêndula. Houve predomínio de tratamento
radioterápico concomitantemente com quimioterapia em ambos os grupos do estudo, o qual o Grupo
AGE apresentou radiodermite em um período anterior e em grau 2 e o Grupo Calêndula apresentou o
grau 1, com significância estatística entre os grupos e graduações (P-valor = 0,0179). Com a curva de
Kaplan-Meier constatou-se que o risco de apresentar radiodermite grau 1 é maior no Grupo AGE
quando confrontado com o Grupo Calêndula (P-valor = 0,00402). Relatos de alívio (Grupo AGE) e
frescor (Grupo Calêndula) na utilização do produto foram identificados, entre outros. Conclui-se que o
Grupo Calêndula
exibiu melhor resposta terapêutica ao experimento, o que sugere maior eficácia,
entretanto, a consolidação de mais estudos sobre o tema é necessária.
Palavras-chave: Calendula, Ensaio clínico, Pesquisa em enfermagem clínica, Radiodermatite,
Tecnologia.

Abstract: One of the most common adverse effects of radiotherapy is the radiodermatitis, which is
defined as a set of cutaneous lesions caused by excessive exposure to ionizing radiation; is considered
a complex burning that occurs external to internal structures, leading to dehydration the skin, sometimes
causing serious complications. The degree of toxicity varies the patient's skin on a scale of 0 to 4,
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according to the criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). The indications that the use
radiodermatitis depend on the degree of toxicity, evaluation of nursing and applicability of each product.
We conducted a double-blind randomized clinical trial in order to assess the overall effectiveness of
Calendula officinalis in relation to
essential fatty acids (EFA) in the prevention and treatment of
radiodermatitis. The
study included 60 participants with cancer of the head and neck radiotherapy
(Cobalt-60) in a referral hospital in oncology in Curitiba/PR, 32 in the control group (topical EFA) and 28
in the experimental group (topical Calendula). Participants were evaluated every five days, from start to
finish and after 30 days of the end of radiotherapy. There was a predominance of male participants,
caucasians, with primary education, household income of 1-2 minimum wages, farmers with cancer of
the larynx or pharynx and advanced-stage disease. Most participants in both groups had a history of sun
exposure, smoking and alcohol, being very frequent association
of smoking and alcohol. Study
participants followed from beginning to end of treatment showed significant changes in body weight loss
(EFA Group: P-value = 0.0059 and Calendula Group: P-value = 0.0060). Were identified clinical features
related to the gastrointestinal system, such as dysphagia, xerostomia, mucositis, loss of appetite, among
others in both groups. The period of greatest incidence occurred radiodermatitis the 15th to 25th day of
treatment in both groups, but the group developed the EFA radiodermatitis in a period prior to the
Calendula Group. EFA
Group achieved higher incidences of grade 1 and 2 radiodermatitis and
Calendula Group had grade 1 in most participants. There was statistically significant evidence (P-value
= 0.0120) in the proportion of grade 2 radiodermatitis EFA Group was superior to Calendula Group.
Predominated radiotherapy with concomitant chemotherapy in both groups of the study, which the Group
EFA radiodermatitis presented in an earlier period and in grade 2 and grade presented the Calendula
Group 1, with statistical significance between groups and grades (P-value = 0.0179). With the KaplanMeier found that the risk for radiodermatitis grade 1 is higher in Group EFA when confronted with
Calendula Group (P-value = 0.00402). Reports of relief (Group EFA) and freshness (Calendula Group) in
the use of the product were identified, among others. We conclude that the Calendula Group exhibited
better therapeutic response to the experiment, suggesting more effective, however, the consolidation of
most studies on the subject is needed.
Key words: Calendula, Radiodermatitis, Clinical Trial, Clinical Nursing Research, Technology.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/30079/R%20%20D%20-%20FRANCIANE%20SCHNEIDER.pdf?sequence=1
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VARGAS, Gabriele de. O percurso de resiliência da mulher vítima de violência conjugal. 2012 . p.
70. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Labronici, Liliana Maria
Resumo: Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa a luz do conceito de resiliência,
realizada em uma Delegacia da Mulher localizada no município de Guarapuava, Paraná, de dezembro
de 2011 a fevereiro de 2012, com 10 mulheres vítimas de violência conjugal, que procuraram o serviço
policial para representar judicialmente contra o seu agressor. Teve como objetivo identificar o percurso
de
resiliência da mulher vítima de violência conjugal. A coleta dos discursos ocorreu
mediante
entrevista aberta, gravada, e da análise de conteúdo temática, emergiram os seguintes temas: Ameaça
à vida e a integridade da família: o início do percurso da resiliência, e Superação da experiência vivida:
a adaptação à nova realidade. O perfil das participantes evidenciou que sua idade variou entre 19 e 47
anos, todas eram separadas e tinham filhos, e o ensino fundamental incompleto foi a escolaridade
mais predominante entre elas. Em relação à profissão ou ocupação, foi mencionada a de doméstica,
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comerciante, cabeleireira, cozinheira e do lar. O tipo de violência que sofreram foi a física, psicológica,
patrimonial e ameaça contra a vida. A
análise dos depoimentos revelou que as participantes da
pesquisa decidiram
enfrentar a situação e representar contra seu companheiro-agressor quando
perceberam que a sua vida, bem como a integridade física de seus filhos e
familiares estavam
ameaçadas. Os fatores como o apoio encontrado na família e na Delegacia da Mulher tiveram um papel
essencial para que as mulheres se sentissem fortalecidas, recuperassem a auto estima e buscassem
um novo sentido para sua vida. Este se deu por meio do retorno ao estudo, ou o desejo da retornar à
escola, pela busca por um emprego formal, e pela capacidade de projetar o futuro. O processo de
enfrentamento da violência fez com que as mulheres avaliassem os danos que a violência acarreta para
todos que nela estão envolvidos, se afastassem do convívio com o agressor e procurassem um novo
cenário para a sua existência,
e, dessa forma, continuaram o percurso de resiliência, mediante a
superação do trauma vivido e adaptação a uma nova realidade. Ao finalizar esta pesquisa, foi possível
vislumbrar que o conceito de resiliência pode ser explorado na prática cotidiana das enfermeiras, no
sentido de transformá-las em tutoras de resiliência.
Palavras-chave: Enfermagem, Resiliência psicológica, Violência contra a mulher.

Abstract: This is a descriptive qualitative approach focusing the concept of resilience, performed in a
Women's Police Station located in Guarapuava, Parana, from December 2011 to February 2012, with 10
women victims of conjugal violence, who have looked for the police service to represent in court against
their abuser. It aimed to identify the resilience route in women victim of domestic violence. The speeches
collection occurred through open interview, it has been recorded, and through the analysis, the following
subjects have emerged: Threat to life and the family integrity, the beginning of the resilience journey, and
the overcoming of the lived experience: adaptation to new reality. The participants profile revealed that
their ages ranged between 19 and 47 years old, all of them were divorced and had children, and
elementary school education was predominant among them. About the profession or occupation, was
mentioned maid, trader, hairdresser and cook. The kind of violence suffered was physical, psychological,
patrimonial and threat to life. The statements analysis revealed that the participants have decided to
confront the situation and act against their fellow offending when they realized that their lives as the
physical integrity of their children and families were threatened. The support that these women received
from their families and women police station were essential to make them feeling empowered, regain self
esteem and seek for a new meaning to their life. This has happened by their return to school, or desire of
returning to study, the search for formal employment, and the ability to project the future. the process of
facing and overcoming the violence has made this women to evaluate the damages that it brings to all
who are involved, get distance from the abuser and seek for a new place for their existence, and this
way, continued the resilience route by overcoming the trauma experienced and adapting to a new reality.
At the end of this research, it was possible to understand that the concept of resilience can be explored
in the nurses everyday practice in order to transform them into resilience tutors.
Key words: Psychological resilience, Violence against women, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28991/R%20%20D%20-%20GABRIELE%20DE%20VARGAS.pdf?sequence=1
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SILVEIRA, Juliana Taques Pessoa da. Conhecimento das estudantes universitárias da área da
saúde sobre câncer de mama em mulheres. 2012 . p. 105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Wall, Marilene Loewen
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Resumo: Com a redefinição dos papéis femininos, possibilitando a ocupação das mulheres
nos
espaços anteriormente ocupados somente pelos homens, a mulher passou a exercer diversas funções,
além de estudar e se dedicar à família. Esta mudança de comportamento expôs a mulher à fatores de
risco associados ao desenvolvimento de patologias do aparelho reprodutor. Estes fatores podem ser
encontrados no ambiente físico, ser hereditários, ou até mesmo, representados por costumes próprios
de um determinado ambiente social e cultural. Diante disso, o câncer de mama atualmente é a doença
que mais acomete as mulheres e estima-se para os anos de 2012/2013 o aparecimento de 52.680
novos casos. Considerando que a
acadêmica da área da saúde se encaixa no perfil de mulher
contemporânea, que trabalha, possui família e estuda, esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o
conhecimento de estudantes universitárias da área da saúde sobre o câncer de mama em mulheres.
Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa descritiva, com estudantes universitárias
dos cursos de enfermagem e de medicina, de uma Universidade pública do Paraná, realizada entre abril
e junho de 2012, por meio de entrevistas áudio-gravadas, com um instrumento semi-estruturado. A
amostra total foi de 11 estudantes. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa do Setor de
Ciências da Saúde, com registro CEP/SD: 703.038.09.05, CAAE: 0017.0.091.085-09. Para análise dos
resultados foram seguidos os passos propostos por Jonh W. Creswell: 1 - Organizar e preparar os
dados para análise; 2 - Ler todos os dados; 3 - Iniciar a análise detalhada pelo processo de codificação;
4 - Utilizar o processo de codificação para descrever o local ou as pessoas, as categorias ou temas
para análise; 5 - Informar como a descrição e os temas serão representados na narrativa qualitativa e 6
- Interpretação dos dados. E quanto ao conhecimento pertinente, as categorias foram predeterminadas
pelo referencial de Edgar Morin e suas dimensões: a dimensão contexto, global, multidimensional e a
dimensão complexo. Conclui-se que o conhecimento pertinente é possível, porém
precisa haver a
intenção durante a formação acadêmica, que este não seja fragmentado, ou seja, deve-se formar para o
todo e não apenas para as partes, tanto
do indivíduo, quanto da sociedade. A caracterização do
conhecimento sobre câncer de mama se dá pelo conhecimento do conjunto de todas as informações
referentes ao cuidado da patologia, desde o seu diagnóstico, tratamento, fatores de risco, reabilitação,
bem como das políticas públicas e programas preconizados pelo INCA
e MS. Também, é parte
integrante do cuidado e este abrange além do saber científico, todas as dimensões propostas nesta
pesquisa, considerando que é parte essencial da vida e deve ser desenvolvido de maneira a permitir
uma melhor aproximação entre o ser cuidado e o cuidador. É necessário que outras pesquisas venham
a complementar e estimular entre todos os profissionais da área da saúde o
desenvolvimento de
saberes que tenham como objetivo transformar o contexto ao qual irão atuar, principalmente no que se
refere ao câncer de mama.
Palavras-chave: Câncer de mama, Conhecimento, Enfermagem, Estudantes, Saúde da mulher.

Abstract: With the redefinition of women’s role, which enabled women to occupy spaces previously
occupied solely by men, the woman begins to play various functions, beyond studying and taking care of
the family. This behavioral change exposed her to risk factors related to the development of reproductive
apparel diseases. These factors could be found in the environment, genetics, or even represented by
specific habits of a given social and cultural setting. This stated, breast cancer is actually the most
common disease among women and for the years 2012/2013 it is estimated that 52680 new cases will
be uncovered. Considering that the health sciences
undergraduate student has the profile of the
contemporary woman, who works, has a
family and studies, this research main objective was to
characterize the knowledge of health sciences undergraduate female students regarding women breast
cancer. It is a field research, of qualitative and descriptive approach, with female undergraduate nursing
and medical students, from a public university in Paraná. It was conducted from April to June, 2012, by
recorded interviews using a semi-structured questionnaire. The total sample consisted of 11 students.
The research project was approved by the Health Sector Ethics on Research Committee, under the
register number CEP/SD: 703.038.09.05, CAAE: 0017.0.091.085-09. Data analysis followed the steps
suggested by John W Creswell: 1- To organize and prepare data for analysis; 2- Read all data; 3- Begin
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detailed analysis by coding; 4- Use the coding process to describe the setting or people, categories and
themes for analysis; 5- Inform how description and themes will be represented in the qualitative narrative;
and 6- Data interpretation. Regarding the pertinent knowledge, categories were preestablished using
Edgar Morin’s referral and its dimensions: dimensions context,
global and multidimensional and
dimension complex. It is concluded that the pertinent knowledge is possible, but it is necessary to have
the intention during academic training. It should not be fragmented and must focus on the whole of both
individuals and societies and not only on their parts. The characterization of the knowledge regarding
breast cancer occurs by the acknowledgement of all information related to the pathology: diagnosis,
care, treatment, risk factors, rehabilitation, as well as the public policies and programs recommended by
INCA and the Health Ministry. Also, it is a part of caring, and it covers not only the scientific knowledge,
but also all dimensions suggested in this research, considering that it is an essential part of life and must
be developed in a way to permit a better approximation between the being cared of, and the caregiver.
Other researches are needed in order to complement and stimulate the development of the knowledge
that could transform the settings in which all health care professionals will perform their practice, mainly
regarding breast cancer.
Key words: Nursing, Breast Cancer, Women’s Health, Knowledge.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29695/R%20%20D%20-%20JULIANA%20TAQUES%20PESSOA%20DA%20SILVEIRA.pdf?sequence=1
Nº de Classificação: 18240
SILVA, Juliana Veiga Mottin da. O enfermeiro e a avaliação do usuário sobre o atendimento do
programa de hipertensão arterial e diabetes mellitus. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Mantovani, Maria de Fátima
Resumo: Trata-se de uma pesquisa avaliativa com abordagem qualitativa realizada em duas Unidades
de Saúde com Estratégia de Saúde da Família, de um município da região metropolitana de Curitiba –
Paraná, no período de setembro a março de 2012, uma de grande porte e outra de pequeno porte. Os
participantes foram 30 adultos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes mellitus,
sendo 20 da unidade de maior porte e 10 da unidade de menor porte, cadastrados no Programa de
Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus. Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 18 e 59 anos e
estar com cadastro ativo; foram excluídos os usuários que não frequentavam a unidade por mais de 6
meses. Os objetivos foram avaliar o Programa proposto pelo Plano de Reorganização da Atenção à
Hipertensão arterial e ao Diabetes mellitus na visão de seus usuários e descrever aspectos da trajetória
dos usuários participantes do programa correlacionando com sua avaliação. Os dados foram coletados
por meio de entrevista semiestruturada gravada em formato digital. A análise dos depoimentos ocorreu
após a transcrição das
entrevistas. As categorias oriundas desta análise foram: “A descoberta da
doença”, “Motivos da busca pelo programa”, “Conhecimento do programa” e “Avaliação do programa”.
Dos 30 usuários entrevistados, 23 eram do sexo feminino e sete do sexo masculino. As idades variaram
entre 31 e 60 anos, sendo predominante a faixa etária de 51 a 60 anos. Em se tratando do grau de
instrução, dois usuários concluíram o ensino superior, um o ensino médio, 10 o ensino fundamental e 17
o ensino fundamental incompleto. Com relação ao
diagnóstico, 19 são portadores de Hipertensão
arterial, 11 possuem Hipertensão arterial e Diabetes mellitus, sendo que 17 referiram outras patologias
associadas. O tempo de diagnóstico variou entre 1 e 15 anos, predominando uma média de 3 anos a 6
anos. A data de entrada no Programa foi dividida em 15 usuários que ingressaram imediatamente após
o diagnóstico e 15 depois de 1 ano do conhecimento da doença. Ao analisar os relatos, percebeu-se
que os usuários identificaram a descoberta da doença como o ponto de partida para a adesão ao

1011

Programa de Hipertensão arterial e Diabetes
mellitus. Os motivos para busca do Programa foram
orientação e tratamento, aquisição de medicamentos como redução de custos e incentivo da equipe de
saúde. O conhecimento do programa foi identificado pela sua finalidade reconhecida pelas orientações
fornecidas, controle das doenças e entrega da medicação; o funcionamento foi descrito mediante as
atividades como reuniões mensais, entrega de medicação e agendamento de consultas. A avaliação do
programa ocorreu devido à contribuição para a saúde do usuário. A identificação de componentes do
processo, da estrutura e dos resultados, no âmbito da avaliação qualitativa em saúde foi observada.
Houve o reconhecimento das orientações, do acompanhamento e das atividades desenvolvidas, com
destaque para redução de custos para os usuários. Estes demonstraram saber o que procuram ao
aderir ao programa.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Doença crônica, Enfermagem, Prática profissional, Saúde do
adulto.

Abstract: It is an evaluative study with a qualitative approach performed in two Health Units with Family
Health Strategy, in a city in the metropolitan region of Curitiba - Paraná, in the period from September to
March of 2012, a big Health Unit and another small one. Participants were 30 adults with systemic
hypertension and / or diabetes mellitus, 20 of the bigger unit and 10 of the smaller one, registered in the
“Arterial Hypertension and Diabetes mellitus” Program. The inclusion requirements were: age between
18 and 59 years and be active with registration; Were excluded users who did not attend the unit for
more than 6
months. The objectives were: Evaluate the program proposed by the Plan of
Reorganization of Care for Hypertension and Diabetes mellitus in a perspective of its users, and describe
aspects of the trajectory of program participants
correlating them with their evaluation. Data were
collected through semistructured interviews recorded in digital format. The statements came after
transcribing the interviews. The categories arised from the analysis were: "The discovery of the disease",
"Reasons for search by the program", "Knowledge of the program" and "program evaluation". Of the 30
users interviewed, 23 were female and seven male. Their ages ranged between 31 and 60 years, with
the predominant age group of 51 to 60 years. In terms of schooling, two users have completed college,
1 high school, 10 elementary school and 17 elementary
education. Regarding diagnosis, 19 had
Hypertension, 11 have Hypertension and diabetes mellitus, and 17 reported other disorders. The time
since diagnosis has ranged from 1 to 15 years, predominantly an average of 3 years to 6 years. The
date of entry into the program was divided into 15 users who enrolled immediately after diagnosis and 15
after 1 year of knowledge of the disease. By analyzing the reports, it was noted that users have identified
the discovery of the disease as the starting point for joining the program of Hypertension and Diabetes
mellitus. The reasons for seeking the program were: counseling and treatment, drug procurement as cost
reduction and encouragement of the health team. The knowledge of the program was identified by its
purpose recognized by the guidelines provided, disease control
and delivery of medication; The
operation was described by activities such as monthly meetings, medication delivery and scheduling
appointments. The evaluation of the program was due to the contribution to the user's health. The
identification of components of the process, structure and outcome, in assessing qualitative health was
observed. There was recognition of the guidelines, and monitoring of the activities, with emphasis on
cost savings to users. They have demonstrated that they knew what to look for joining the program.
Key words: ealth evaluation, Chronic disease, Nursing, Adult Health, Professional practice.
Acesso remoto ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/29774/R%20-%20D%20%20JULIANA%20VEIGA%20MOTTIN%20DA%20SILVA.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18241
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SCUSSIATO, Louise Aracema. Caracterização dos acidentes de trabalho graves no Estado do
Paraná: uma contribuição da enfermagem. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Kirchhof, Ana Lúcia Cardoso
Resumo: Os acidentes de trabalho graves, entendidos como aqueles que ocasionam lesões graves
podem causar incapacidade física ou funcional, parcial, temporária ou permanente ou mesmo levar a
morte, sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil. Este estudo objetivou caracterizar
os acidentes de trabalho graves ocorridos no Estado do Paraná entre 2007 e 2010; e caracterizar o
perfil dos
trabalhadores acidentados, segundo os ramos de atividade. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, do tipo transversal e retrospectivo, que utilizou como área de abrangência o
Estado do Paraná, sul do Brasil. A fonte de dados foi o Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação e a coleta dos dados secundários ocorreu em setembro de 2011. Os critérios de inclusão
foram os registros referentes aos acidentes de trabalho graves notificados de 1º de janeiro de 2007 a 31
de dezembro
de 2010; entre trabalhadores com idade de 16 a 65 anos. Foram selecionadas 24
variáveis, sendo nove relacionadas ao trabalhador e 15 aos acidentes de trabalho graves. A análise dos
dados seguiu a estatística descritiva. Os resultados mostraram que de 2007 a 2010 houve 4.354
notificações e com um aumento no número dos registros conforme a progressão dos anos. Com relação
ao perfil dos trabalhadores,
88,36% eram do sexo masculino, com predominância da raça branca
(69,66%), 21,52% com escolaridade de ensino médio completo e 17,16% com idade entre 26 e 30
anos. As ocupações mais acometidas foram entre os trabalhadores da indústria
extrativa e da
construção civil (13,85%), da produção de bens e de serviços industriais (13,37%) e de trabalhadores
dos serviços às pessoas, serviços de proteção e segurança, venda de mercadorias em comércio e
mercados (11,97%). Sobre a situação de trabalho, 70,88% tinham carteira assinada, entretanto, foram
emitidas a CAT somente em 59,26% dos casos. Em relação aos acidentes, 58,45% ocorreram nas
instalações do contratante, no período diurno, com predominância entre 9 e 10 horas da manhã. Destes,
73,95% foram típicos e 21,54% de trajeto, e
quase a totalidade (94,64%) destes trabalhadores
precisaram de atendimento médico. Os acidentes foram causados principalmente por causas externas
de traumatismos acidentais (53,10%) e por acidentes (24,58%). As partes do corpo mais atingidas
foram respectivamente as mãos (37,16%), os membros superiores (19,2%), os membros inferiores
(19,13%) e a cabeça (14,3%), e a lesão mais encontrada foi a lesão por traumatismos da cabeça
(68,88%). Sobre a evolução dos casos, 56,38% dos trabalhadores ficaram com incapacidade temporária
e 9,74% foram a óbito devido ao acidente. Conclui-se que os acidentes de trabalho graves ocasionam
prejuízos sociais, econômicos, danos mentais e emocionais para os trabalhadores, aos seus familiares e
dependentes. Para a Saúde Pública implica em gastos com emergência, assistência e reabilitação; para
a economia do país perdem-se trabalhadores em idade produtiva. Considera-se o SINAN um importante
banco de dados para realizar estudos e esta pesquisa pode redirecionar ações para a melhoria e
capacitação aos profissionais que alimentam este sistema e que sejam intensificadas tais ações a partir
deste estudo.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Epidemiologia, Notificação de acidentes de trabalho, Saúde do
trabalhador, Sistemas de informação.

Abstract: Serious accidents at work, defined as those that cause serious injury and can cause functional
or partial disability, temporary or permanent, or even death, are considered a public health problem in
Brazil. This study objective is characterize serious occupational accidents occurred in the state of Paraná
between 2007 and 2010, and characterize the profile of injured workers, according to the fields of
activity. This is a descriptive epidemiological study design, cross-sectional and retrospective type, which
covered the area of the state of Paraná, southern Brazil. Data source was the Sistema de Informação de
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Agravos de Notificação (Brazilian Case Registry Database), and secondary data collection occurred in
September 2011. Inclusion criteria were records relating to serious occupational accidents reported from
January 1st 2007 to December 31st 2010, among workers aged 16-65 years. We have selected 24
variables, nine related to the employee, and 15 related to serious accidents at work. Data analysis
followed descriptive statistics. Results showed that from 2007 to 2010, were 4354 notifications, and an
increase in records number as the years progressed. Regarding to the workers profile, 88.36% were
male,
predominantly Caucasian (69.66%), 21.52% finished secondary school, and 17.16%
were
between 26 and 30 years. Most affected occupations were among workers in
mining industry and
construction (13.85%), production of consumer goods and industrial services (13.37%) and services
workers, safety and security, selling at stores (11.97%). Regarding to work situation, 70.88% of workers
had a formal contract, however, the CAT (employment record card) was issued in only 59.26% of
cases. Regarding to the accidents, 58.45% occurred in employer's facilities, during
the day,
predominantly between 9 and 10 am. Of those, 73.95% were typical, 21.54% were in transit, and almost
all (94.64%) of injured workers needed medical attention. The accidents were mainly caused by external
causes of accidental injury (53.10%) and by accidents (24.58%). Most affected body parts were hands
(37.16%), upper limbs (19.2%), lower limbs (19.13%), and head (14.3%), and most common injury was
traumatic injury to the head (68.88%). About cases evolution, 56.38% of
workers were temporarily
disabled and 9.74% died due to the accident. We conclude that accidents at work cause serious social
and economic damages, mental and emotional harm to workers, their family and dependents. To the
Public Health,
accidents at work involve spending on emergency, assistance, and rehabilitation; to
country's economy, workers in productive age are lost. SINAN is considered an important database for
studies. This research can redirect actions for improvement and training of professionals who feed this
system, and make such actions be intensified from this study.
Keywords: Epidemiology, Occupational Health, Information Systems, Occupational Accidents Registry,
Accidents Occupational.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29743/R%20%20D%20-%20LOUISE%20ARACEMA%20SCUSSIATO.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18242
FABRIZ, Luciana Aparecida. Implicações da mudança organizacional de hospital geral para hospital
de ensino no trabalho dos enfermeiros. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gerenciamento de serviços de saúde e enfermagem
Orientador: Bernardino, Elizabeth
Resumo: Este estudo teve como objetivo descrever as implicações da mudança de um hospital geral
para hospital de ensino para o trabalho do enfermeiro. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo,
na modalidade de estudo de caso. O cenário foi o Hospital Universitário do Oeste do Paraná e a coleta
de dados aconteceu por meio de grupo focal. Os sujeitos foram sete enfermeiros, os dados foram
analisados segundo a análise de conteúdo temática de Bardin. Os aspectos éticos foram respeitados
conforme os preceitos da resolução 196/96. As categorias empíricas identificadas no discurso foram:
mudança no trabalho, processo de reorganização do trabalho e trabalho do enfermeiro após o processo
de transformação. Nos resultados destaca-se que a comunicação da mudança ocasionou uma reação,
visto que os profissionais foram levados a acreditar que o concurso público era apenas para regularizar
as suas situações trabalhistas. Esta foi agravada quando a chefia de
enfermagem utilizou a
classificação do concurso público como critério de alocação dos servidores nos postos de trabalho. Para
o processo de reorganização, os enfermeiros buscaram a solução coletivamente ao se instrumentalizar
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e qualificar
para o trabalho na instituição. No desempenho da assistência de enfermagem, ficou
evidente o número insuficiente de profissionais para a realização do cuidado seguro para o paciente.
Assim, os enfermeiros precisaram contar com os alunos da graduação de enfermagem para garantir os
procedimentos e os cuidados, porém ao
desempenharem tais atividades demoravam, conforme já
previsto na fase do processo de ensino-aprendizagem. Na reformulação administrativa, destacou-se um
fato significativo para as mudanças no trabalho do enfermeiro, a criação do cargo de diretoria de
enfermagem, que juntamente à implantação de coordenadorias assistenciais e gerenciais ampliou o
espaço de atuação e decisão desses
profissionais. Nas considerações finais, destaca-se que a
aproximação com a academia teve importante influência na nova concepção do processo de trabalho ao
introduzir neste a dimensão da pesquisa e da educação, assim o cuidado deixou de ser voltado apenas
à dimensão biológica do paciente. Outras melhorias foram nas condições de trabalho, pois houve a
inserção de materiais, de equipamentos e a ampliação do espaço físico. O processo de mudança vivido
pelos enfermeiros resultou em visibilidade profissional e, apesar das dificuldades iniciais, o processo de
transformação de hospital geral para hospital de ensino trouxe avanços para o processo de trabalho do
enfermeiro.
Palavras-chave: Enfermagem, Gerenciamento da prática profissional, Inovação organizacional.

Abstract: This study aimed at describing the implications caused by the change from a general hospital
to a teaching hospital in the nurses’ work. This is a qualitative research and case study. The setting was
the University Hospital of the West of Paraná and the data collection occurred through focus groups. The
participants were seven nurses, and the data was analyzed according to the thematic content analysis
proposed by Bardin. The ethical aspects were respected according to the precepts of the Resolution
196/96. The empirical categories identified in the speech were: change at
work, a process of
reorganization at work and the nurses’ working performance after the switching process. In the results, it
is noteworthy that the news about the change caused a reaction, since professionals were led to believe
that the tender process only happened to regularize their working situation. This was exacerbated when
the head nursing used the tender classification as criteria for allocating servers on jobs. For the
reorganization process, the nurses collectively looked for a solution by
improving and qualifying
themselves to work in the institution. In the nursing care
performance it was evident that there is
insufficient number of professionals to carry out the safe care for the patient. Thus, the nurses had to
count on graduate students’ help to ensure nursing care procedures, but it took the latter a long time to
perform
such activities, as it was already predicted during the teaching-learning process. In
the
administrative reform, what was highlighted was a significant fact for the changes in the nurses’ work, the
creation of a nursing board post, which together with the
deployment of coordinating care and
management expanded the space of action and decision of these professionals. As final considerations,
it is emphasized that the approach with the academy had an important influence on the new conception
of the working process to introduce this dimension of research and education; this way, care is no
longer directed only to the biological dimension of the patient. Other kinds of improvements in working
conditions were analyzed, like the inclusion of materials, equipment and expansion of physical space. The
switching process experienced by nurses resulted in professional visibility and, despite initial difficulties,
the process of turning a general hospital into a teaching one brought advances to the nurses’ working
process.
Key words: Nursing, Practice Management, Organizational Innovation.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/29837/R%20%20D%20-%20LUCIANA%20APARECIDA%20FABRIZ.pdf?sequence=1
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VERAN, Mirela Pezzini. Função do enfermeiro no ciclo do sangue. 2012 . p. 111. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gerenciamento de serviços e enfermagem
Orientador: Mercês, Nem Nalú das
Resumo: O ciclo do sangue é um processo que segue uma lógica operacional para sua concretização.
Inicia com a captação dos doadores de sangue sendo o seu final o processo de transfusão de receptores
de sangue ou hemocomponentes na assistência hemoterápica.Trata-se de um estudo exploratório,
descritivo com abordagem qualitativa investiga as funções do enfermeiro no ciclo do sangue à luz do
Referencial Teórico de Funções de Clèmence Dallaire. As funções para Dallaire são descritas em número
de cinco: Cuidar, Educar, Colaborar, Coordenar e Supervisionar. Função para a autora é definida como
aquilo que a pessoa deve realizar para desenvolver seu papel na sociedade, dentro de um grupo social.
Assim, as funções do enfermeiro referem-se ao conjunto de ações que esses profissionais devem realizar
a fim de desenvolver seu papel no sistema de saúde. Dos objetivos, o geral foi relacionar as funções do
enfermeiro do Referencial Dallaire no ciclo do sangue e os específicos foram identificar as funções do
Referencial Dallaire, suas subcategorias e as principais atividades a elas relacionadas; Identificar as
etapas do ciclo do sangue relacionadas ao Referencial Dallaire; e discutir as principais atividades
relacionadas a cada função. Realizado em cinco serviços de hemoterapia da cidade de Curitiba/Pr , que
realizam todas as etapas deste ciclo, designados como Hemocentro Coordenador e Núcleos de
Hemoterapia. A amostra foi composta de 12 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu em junho de 2012 e
como técnica para coleta de dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada. A análise dos dados
utilizada,foi à análise de conteúdo correlacionando as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros do
estudo, ao referencial de Dallaire. Esse estudo mostrou que os enfermeiros que atuam nos serviços de
hemoterapia, do município de Curitiba, realizam todas as funções descritas no referencial Dallaire. Na
etapa do ciclo do sangue denominada Coleta, a Função Cuidar está em destaque e envolve cuidados
técnicos especializados, gerais e de manutenção de vida. As funções mais realizadas nas diversas
etapas são Educar e Coordenar seguindo-se da função Cuidar. A Função Educar aparece na forma de
orientação visando facilitar a tomada de decisão. A coordenação é exercida para a concretização do
cuidado, para isto ele organiza o trabalho e os recursos humanos. Na supervisão o enfermeiro, com
ações educativas, orienta sua a equipe a qual ele é legalmente responsável. Evidenciou-se de forma
tímida a função colaborar, e indica o trabalho interdisciplinar. Os enfermeiros do estudo buscam de forma
contínua utilizar das prerrogativas legais e normativas que norteiam suas atividades. Essa preocupação
evidencia que reconhecem os riscos inerentes ao processo, assim como se preocupam com a as
exigências dos regulamentos sanitários e legais. Os resultados propiciaram ter uma visão geral da
contribuição dos enfermeiros na assistência hemoterápica da cidade de Curitiba em que está presente a
super especialização a qual exige experiência e responsabilidade.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem, hemoterapia, Papel do enfermeiro.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18244
BETIOLLI, Susanne Elero. As práticas culturais de cuidado com a saúde dos idosos longevos no
âmbito domiciliar. 2012 . p. 187. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem
Orientador: Lenardt, Maria Helena
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Resumo: O envelhecimento populacional é um relevante fenômeno mundial e ressalta-se o expressivo
incremento da população com idade superior a 80 anos, também denominada longeva, mais velha, mais
idosa. O olhar atento para os modos como esses idosos se cuidam foi eleito como fator determinante
dentro da estrutura para compreender o envelhecimento. Destaca-se a Teoria da Universalidade e
Diversidade do Cuidado Cultural de Madeleine Leininger como um meio que possibilita ao enfermeiro
prover cuidados culturalmente congruentes aos longevos. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo de
abordagem cultural, cujo objetivo foi descrever as práticas, crenças e valores de cuidado com a saúde
dos idosos longevos. O estudo foi desenvolvido com idosos longevos no Bairro Alto do município de
Curitiba e teve como cenário focalizado os domicílios dos idosos. Os participantes do estudo foram 34
informantes gerais e 12 informantes-chaves, que estiveram envolvidos nas cenas culturais. A coleta e as
análises das informações ocorreram entre fevereiro e setembro de 2012, por meio do modelo O-P-R
(observação-participação-reflexão) e entrevistas etnográficas segundo Spradley e McCurdy. Emergiram
três domínios culturais: 1) suporte para o cuidado da saúde dos mais velhos; 2) maneiras dos longevos
cuidarem da sua saúde; e 3) passagens ao longo do curso de vida que refletiram no cuidado dos mais
idosos. Do conjunto dos domínios e taxonomias resultou o seguinte tema cultural O sagrado e o afeto:
âncora dos longevos para os cuidados à saúde. O sagrado e o afeto foram considerados os elementos
mais significativos nas práticas de cuidados à saúde dos mais idosos. O afeto para os longevos está
relacionado à necessidade de amor e
pertencimento, e é com os membros familiares que eles
encontram a afetividade que
sustenta a vida. O sagrado se manifesta nos longevos por meio da
religiosidade e essa se constitui um atributo do cuidado de si. Desfrutar da convivência harmônica com
Deus está entre os principais cuidados com a saúde dos mais idosos, numa mistura de sagrado e
profano, de ritos e mitos, num verdadeiro sincretismo religioso.
Uma das contribuições para a
Enfermagem gerontológica, que se pode extrair do presente estudo, se refere à consideração do ponto
de vista dos mais idosos. Esse respeito pela palavra do outro, que desde então passou a caracterizar a
Antropologia, deve servir de inspiração para nossas práticas de Enfermagem.
Palavras-chave: Cultura, Enfermagem geriátrica, Idosos de 80 Anos ou Mais, Longevidade.

Abstract: Population aging is a global phenomenon and highlights relevant to the significant increase of
the population aged over 80 years, also called long-lived, older, oldest. The closer look at the ways these
elderly care if he was elected as a determining factor within the structure to understand aging. We
highlight the Theory of Diversity and Universality Cultural Care Madeleine Leininger as a medium that
allows nurses to provide culturally congruent care to oldest. This is a qualitative descriptive study of the
cultural approach, whose goal was to describe the practices, beliefs and values of health care for the
oldest old. The study was conducted with the oldest old in Bairro Alto and the city of Curitiba has focused
scenario as the households of the elderly. Study participants were 34 general informants and 12 key
informants who were involved in cultural scenes. The collection and analysis of information occurred
between February and September 2012, using the model OPR (observationparticipation-reflection) and
ethnographic interviews second Spradley and McCurdy. Revealed three cultural domains: 1) support for
the health care of older; 2) ways of longevos care of your health; and 3) passes along the course of life
that reflected in the care of older people. Of all the domains and taxonomies resulted the following
cultural theme The sacred and affection: the oldest anchor for health care. The sacred and affection were
considered the most significant elements in the practice of health care for older people. The affection for
the long-lived is related to the need for love and belonging, and is with family members they encounter
affection that sustains life. The sacred manifests itself through the oldest religion and that constitutes an
attribute of self-care. Enjoy the harmonious coexistence with God is among the leading health care of
older people, a mixture of sacred and profane, rites and myths, a real religious syncretism. One of the
contributions to gerontological nursing, which emerges from the present study, refers to the consideration
of the
viewpoint of the elderly. This respect for the other word, which has since
characterized
anthropology, should serve as inspiration for our practical nursing.
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Key words: Geriatric Nursing, Aged, 80 and Over, Longevity, Culture.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/30437/R%20%20D%20-%20SUSANNE%20ELERO%20BETIOLLI.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18245
OLIVEIRA, Vania Carvalho de. Perfil sociodemográfico, clínico e familiar de dependentes químicos
em tratamento em um centro de atenção psicossocial - álcool e outras drogas da região
metropolitana de Curitiba. 2012 . p. 72. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem
Orientador: Kalinke, Luciana Puchalski
Resumo: Pesquisa quantitativa descritiva e transversal, que teve como questão norteadora: qual o perfil
sociodemográfico, clínico e familiar dos dependentes químicos em tratamento no CAPS AD. Teve como
objetivo geral: Caracterizar os dependentes químicos em tratamento em um CAPS AD quanto ao perfil
sociodemográfico, clínico e familiar de uso de drogas. Participaram 163 dependentes químicos em
tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas. Os dados foram obtidos por
meio de um instrumento semiestruturado confeccionado para obter dados para as questões: idade, sexo,
etnia, religião, local de nascimento, escolaridade, estado civil, número de filhos, Profissão, Ocupação,
Situação empregatícia, Renda familiar, Beneficio INSS, Tipo de Benefício do INSS que recebe, Quando
beneficiário do INSS foi em decorrência da dependência química, Histórico de familiares acometidos pela
doença, Qual familiar é acometido pela dependência química, Qual a substância de uso de preferência do
familiar dependente químico, Pessoa que ofereceu drogas pela primeira vez, Substância com a qual
iniciou o uso de Substâncias Psico Ativas (SPA´s), Substância de preferência, Dependência de múltiplas
drogas, frequência do uso de drogas quando estava em uso, Motivo pelo qual iniciou o uso de SPA´s,
Diagnóstico segundo CID 10. Os resultados obtidos foram descritos por médias, medianas, valores
mínimos, valores máximos e desvios padrões (variáveis quantitativas) ou por frequências e percentuais
(variáveis qualitativas) e ilustrados por meio de tabelas e apresentados por uma perspectiva quantitativa,
contextualiza com demais pesquisas sobre esta temática. O perfil mostra características de uma
população basicamente masculina, branca, católica, nascida em Curitiba, que tem como escolaridade
ensino fundamental incompleto, solteiros, sem filhos, de profissão pedreiro e sem ocupação com situação
empregatícia desempregado, que tem como renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e não recebem o
beneficio INSS. Dos que recebem o beneficio, costuma ser o de auxilio doença e pela doença
dependência química, tem familiares que também são dependentes químicos em muitos casos o irmão
ou irmã. A droga de preferência do familiar é o álcool, droga que costuma ser a primeira a ser utilizada
pelos participantes e também a droga de uso de preferência desta população. Esta população apresenta
dependência a múltiplas SPA´s, com associação de álcool e tabaco e quando estão em uso consomem
SPA´s todos os dias. O início do uso de SPA´s foi por influência de amigos e a maioria dos diagnósticos
relacionados a dependência química é o F10. Já apresentaram ideação suicida, mas não fizeram a
tentativa de suicídio, os que tentaram o ato, o fizeram por uma vez, utilizando como meio a intoxicação
medicamentosa. Não apresentam outros transtornos mentais, quando apresentam são psicoses surgidas
após o inicio do uso de SPA´s. Conclui-se que este estudo atingiu o objetivo de caracterizar dependentes
químicos e contribuirá para a prática de enfermeiros e outros profissionais que tiverem estes como
clientela em tratamento, permitirá o planejamento de ações terapêuticas uma vez que conhecerão o perfil
das pessoas a quem dedicarão cuidado.
Palavras-chave: Dependencia quimica, Perfil de saúde, Saúde mental.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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VIEIRA, Gabriela Berchiol. Atendimentos à saúde dos trabalhadores masculinos da Universidade
Estadual de Londrina. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O ensino e a gerência do cuidado em Enfermagem
Orientador: Martins, Julia Trevisan
Resumo: Esta pesquisa insere-se na temática sobre a saúde do homem trabalhador de uma Instituição
de Ensino Superior (IES) de caráter público. Estudo epidemiológico, retrospectivo que teve como objetivo
geral analisar os atendimentos realizados pela Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade (DASC)
aos trabalhadores homens da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2009. Esta Divisão constituise em um serviço de referência para atendimento médico, de enfermagem e odontológico para os
servidores e alunos da UEL e em 2009 realizou 13.689 atendimentos dos quais 31,47% foram destinadas
aos trabalhadores homens. Os dados foram levantados durante o período de fevereiro a setembro de
2010 por meio da análise de prontuários de 305 trabalhadores que totalizaram 402 atendimentos.
Utilizou-se o Programa Estatístico ?StatisticalPackage for the SocialSciences? (SPSS) versão 19.0 para
análise das variáveis quantitativas e os resultados foram apresentados sob a forma de quadros, figuras e
tabelas adotando-se distribuição de frequência em números absolutos e relativos. Conforme a
caracterização da amostra observa-se o predomínio de trabalhadores na faixa etária dos 51 a 60 anos
(36,31%), categorizados como Auxiliar Operacional (61%), com tempo de atuação na UEL de 11 a 20
anos (37,07%). Apreendeu-se que 47,1% dos trabalhadores assistidos são portadores de co-morbidades
relacionadas à Hipertensão Arterial (HA) e que apenas 8,7 % dos atendimentos tiveram caráter
preventivo, sobretudo na faixa etária acima dos 51 anos. Os principais Grupos de Família de Doenças
que acometeram estes trabalhadores foram as Doenças do Aparelho Respiratório (17,98%), seguido das
Doenças do Aparelho Circulatório (15,80%), Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo
(13,90%), Doenças do Aparelho Geniturinário (12,26%) e Transtornos Mentais e Comportamentais
(10,90%). Identificou-se que 14,7% dos atendimentos resultaram em afastamento médico, totalizando
148 dias de ausência ao trabalho das quais 49,15% foram causadas por Doenças do Aparelho
Respiratório e 16,94% devido às Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo. As ações
de enfermagem voltadas a estes trabalhadores limitaram-se em verificação de sinais vitais, levantamento
de queixas e execução de técnicas de administração de medicamentos, não sendo identificada realização
de pré e pós consultas de enfermagem e tampouco ações de busca ativa aos trabalhadores. Assim,
identificou-se que o perfil epidemiológico da saúde da população masculina de trabalhadores da UEL
segue as tendências apresentadas na literatura. Diante destas informações, o desenvolvimento de ações
de enfermagem quanto à saúde dos trabalhadores que procuram ou não o serviço de saúde deveria ser
reestruturado. Espera-se ainda que as informações contidas neste estudo sejam incorporadas na
construção de políticas institucionais que visem a promoção e prevenção em saúde de forma inclusiva e
sensível a complexidade dos homens trabalhadores alocados atualmente na Instituição bem como à
saúde dos futuros servidores desta Universidade.
Palavras-chave: Inquéritos epidemiológicos, Saúde do homem, Saúde do trabalhador.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000178582
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SÁ, Laís Caravalho de. Soroprevalência da Hepatite C e fatores associados em usuários de crack
no Piauí. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Piauí;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas sócioeducativas em Enfermagem
Orientador: Araújo, Telma Maria Evangelista de
Resumo: INTRODUÇÃO: Entre as doenças infecciosas relacionadas ao uso de crack destaca-se a
hepatite C. Determinados hábitos podem manter os seus usuários em risco de transmissão e contágio,
em especial aqueles relacionados aos instrumentos para a confecção e uso da droga. Além disso,
participam de outros comportamentos que aumentam o risco de doenças infecciosas, como uso de
outras drogas injetáveis ou práticas sexuais de risco. OBJETIVO:
investigar a soroprevalência da
hepatite C e os fatores associados em usuários de crack do Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de um
inquérito soro-epidemiológico, desenvolvido nos CAPS ad do Piauí. A coleta de dados foi realizada nos
meses de dezembro/2011 a maio/2012, por meio da aplicação de formulário e coleta de sangue para
pesquisa dos marcadores sorológicos. Os dados foram digitados e analisados com a utilização do
software SPSS versão 18.0. Foram realizadas análises univariadas, por meio de estatísticas descritivas
simples e bivariadas adotando-se o teste exato de Fisher e de Mann-Whitney com nível de significância
(p<0,05). RESULTADOS: Dos 353 usuários de crack que participaram do estudo, 183 (51,8%) estavam
na faixa etária de 20 a 30 anos, 297 (84,1%) eram homens e 103 (29,2%) apresentaram renda familiar
de até 622 reais. Sobre o padrão de uso do crack, 185 (52,4%) usuários utilizaram a droga por um
período superior a 37 meses; 197 (55,8%) relataram utilizá-la diariamente e os materiais utilizados para
fabricação dos cachimbos foram mesclado (197/55,8%) e latas (191/54,1%). Constatou-se o hábito de
compartilhar o cachimbo, uso de outras drogas, relações sexuais desprotegidas, detenções, aplicações
de tatuagens e lesões na mucosa oral/nasal. Na pesquisa dos marcadores sorológicos da hepatite C, 05
(1,4%) foram
positivos para o Anti-HCV e 04 (1,1%) para o RNA-HCV. Houve associação
estatisticamente significativa entre o marcador sorológico Anti-HCV e idade, residentes no domicílio,
tempo de uso do crack, tempo de detenção, interrupção do uso do crack e hábito de compartilhar os
cachimbos. Com relação ao RNA-HCV, as associações encontradas foram as mesmas, com exceção do
tempo de detenção prisional. CONCLUSÃO: Os achados reforçam a necessidade
urgente de
implementação das políticas voltadas para os usuários de crack, devido ao acelerado processo de
deterioração física e psíquica a que estão sujeitos, justificado pelo alto poder de dependência que a
substância psicoativa provoca. É relevante a criação de programas de educação em saúde sobre os
comportamentos de risco que os expõem a doenças infecciosas, como a Hepatite C.
Palavras-chave: Crack, Enfermagem, Fatores de risco, Hepatite c, Marcadores sorológicos.

Abstract: INTRODUCTION: Among infectious diseases related to the use of crack stands hepatitis C.
Certain habits can keep their users at risk of transmission and infection, especially those related to tools
for making and using the drug. Also, participate in other behaviors that increase the risk of infectious
diseases such as injecting drug use or other high-risk sexual practices. OBJECTIVE: To investigate the
sero-prevalence of hepatitis C and associated factors in crack of Piaui. METHODOLOGY: This is a
survey seroepidemiological, developed in the CAPS ad of Piauí. Data collection was conducted during
the months of the December/2011 to May/2012, through the application form and blood collection for
research of serological markers. Data were entered and analyzed using SPSS software version 18.0.
Univariate analyzes were performed through simple descriptive statistics and bivariate adopting the
Fisher exact test and Mann-Whitney test with a significance level (p <0.05). RESULTS: Out of 353 crack
users who participated in the study, 183 (51.8%) were aged 20- 30 years, 297 (84.1%) were men and 103
(29.2%) had family incomes to 622 reais. On the pattern of use of crack, 185 (52.4%) users used the
drug for a period exceeding 37 months, 197 (55.8%) reported using it daily and the materials used to
manufacture the pipes were mixed (197/55, 8%) and cans (191/54, 1%). It found the habit of sharing the
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pipe, other drug use, unprotected sex, arrests, tattoos and applications mucosal injury oral / nasal. In
search of serological markers of hepatitis C, 05 (1.4%) were positive for anti-HCV and 04 (1.1%) for
HCV RNA. There was a statistically significant association between serologic marker AntiHCV and age,
living in the household, time crack use, detention time, discontinuing the use of crack and habit of
sharing their pipes. With respect to HCV RNA, the associations found were the same, except for the time
of detention in prison. CONCLUSION: The findings underscore the urgent need for implementation of
policies for crack users, due to accelerated deterioration of the physical and psychological subjects that
are justified by the high power of the psychoactive substance dependence causes. It is relevant to the
creation of education programs on health risk behaviors that expose them to infectious diseases such as
Hepatitis C.
Key words: Hepatitis C, Serological markers, Risk factors, Crack, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/lais.pdf

Nº de Classificação: 18220
FREITAS, Maria do Carmo de Morais Castro. Atuação das enfermeiras no processo de implantação
do programa saúde da família em Teresina (1996-2000). 2012 . p. 62. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Piauí; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Políticas e PráticasSócio-Educativas de Enfermagem
Orientador: Nunes, Benevina Maria Vilar Teixeira
Resumo: O objeto deste estudo foiaatuação das enfermeiras no processo de implantação do Programa
Saúde da Família no município de Teresina, e os objetivos foram: descrever as circunstâncias que
ensejaram a implantação do Programa Saúde da Família no município de Teresina; analisar a atuação
das enfermeiras no processo de implantação do Programa Saúde da Família em Teresina; discutir as
implicações da atuação das enfermeiras no Programa Saúde da Família para a reconfiguração da
assistência à saúde de Teresina. Trata-se de uma pesquisa histórico-social, na
qual utilizou-se a
perspectiva da história oral para a produção dos dados e os conceitos de habitus, campo, capital, poder
e violência simbólica do sociólogo francês Pierre Bourdieu como referencial teórico. A pesquisa foi
submetida à análise e aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí. O período
estudado compreendeu os anos de 1996 a 2000 e teve como colaboradores 10 enfermeiras e 1 gestor
da Saúde. Foram utilizados também como fontes de dados documentos da Fundação Municipal de
Saúde e da Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Estado do Piauí.Os resultados apontam que o
processo de implantação do Programa Saúde da Família em Teresina foi permeado de conflitos e
contradições, mas se concretizou por meio de acontecimentos engrandecedores para as enfermeiras,
para o município e para todos os envolvidos.As lutas empreendidas por essas profissionais nesse
espaço social foram fundamentais para tomada de posição no Programa Saúde Família, iniciaram ainda
no momento da admissão, e prosseguiram nas questões relacionadas à diferença salarial entre
médicos e enfermeiras, assim como pela definição de papéis dentro da equipe. Antes da atuação junto à
população, as enfermeiras iniciaram a incorporação do
novo habituspor meio de treinamentos
específicos e, posteriormente, ao desenvolverem suas ações nas áreas. Como implicações desuas
atuações no
processo de implantação do Programa Saúde da Família para a reconfiguração da
assistência à saúde de Teresina, ressaltamosa contribuição para a construção da rede assistencial na
atenção básica; a melhoria na infra-estrutura das áreas de
cobertura das equipes; influência na
mudança de comportamento da população com relação aos cuidados com a saúde e promoção da
autonomia dos usuários do
sistema. As enfermeiras também obtiveram ganhos simbólicos nesse
processo,pois
à medida que contribuíam para as repercussões positivas do Programa, eram
reconhecidas como profissionais comprometidas, competentes e adquiriram maior credibilidade junto à
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população, que passou a ver essas profissionais como referência na equipe do Programa de Saúde da
Família. Os reflexos desses ganhos simbólicos são identificados, nos dias atuais, na autonomia que as
enfermeirasdispõem nessa área e, de certa maneira, na mudança da imagem de
subordinação
associada a essas profissionais no decorrer dos anos.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem, Saúde da família.

Abstract: The object of this study is the performance of nurses in the process of implementation of the
Family Health Program in the city of Teresina, and the objectives were to describe the circumstances that
gave rise to the implementation of the Family Health Program in Teresina, analyze the performance of
nurses in the
implementation process of the Family Health Program in Teresina, and discuss the
implications of the actions of nurses in the Family Health Program for the reconfiguration of health care in
Teresina. This is a historical survey, which used the perspective of oral history for the production of data
and the concepts of habitus, field, capital, power and symbolic violence of the French sociologist Pierre
Bourdieu as a theoretical framework. The survey was submitted for review and approval by the Ethics
Committee of Federal University of Piauí. The study was developed from 1996 to 2000 and had 10
nurses and one health manager as collaborators. We also used as data sources documents from the
Municipal Foundation of Health and the Cooperative of Health Care Professionals from Piauí. The results
indicate that the process of implementation of the Family Health Program in Teresina was riddled with
conflicts and contradictions, but was achieved through a process with aggrandizing
events for the
nurses, for the city and everyone involved. The struggles undertaken by these professionals in this social
space were key to making position in the Family Health Program, they have begun during the process of
admission and continued on issues related to the wage gap between doctors and nurses, as well as the
definition of roles within the team. Prior to working together with the population, the nurses began to
incorporate the new habitus through specific training and then to develop their activities in the areas. As
implications of their actions in the process of implementation of the Family Health Program for the
reconfiguration of health care in Teresina, we notethe contribution to the construction of the primary care
network, the
improvement in the infrastructure of the coverage areas of the teams; influence in
changing behavior of the population with respect to health care and promotion of the autonomy of the
system users. The nurses also had symbolic gains in this process, for as they contributed to the positive
impact of the program, they were recognized as competent committed professionals and have gained
greater credibility with the people who began seeing them as a reference on the staff of Health Program
Family. The reflections of these symbolic gains are identified, nowadays, in the autonomy that nurses
have in this area and, in some way, in changing the image of subordination associated with these
professionals over the years.
Key words: History of nursing, Family Health, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/docarmo.pdf
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SANTOS, Rochelly Oliveira. A vivência da contracepção entre mulheres adolescentes: realidades e
desafios para a Enfermagem. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Piauí; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Nery, Inez Sampaio
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Resumo: A adolescência é uma etapa da vida marcada por intensas transformações
biopsicoemocionais e socioculturais em que o indivíduo experimenta diversas sensações. A iniciação
sexual é cada vez mais precoce entre as adolescentes, entretanto, as transformações biológicas que se
dão nessa fase nem sempre ocorrem em consonância com a maturidade psicoemocional. As questões
de gênero e as dimensões socioculturais em que são vivenciadas a atividade sexual e a contracepção
na adolescência tornam a temática relevante para as pesquisas de enfermagem, dado a ocorrência de
gravidez indesejada, abortamentos provocados, morbimortalidade materna e infantil e a possibilidade de
exposição das adolescentes às doenças sexualmente transmissíveis. O estudo objetivou analisar a
vivência da contracepção entre as adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos e problematizar as
dificuldades em interiorizar as normas contraceptivas e a adoção das práticas contraceptivas regulares
para entender o fenômeno da gravidez na adolescência. Trata-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa e descritiva, cujo método empregado foi a História de Vida, realizada no município de CaxiasMA com quatorze adolescentes que haviam feito uso de método contraceptivo. A produção dos dados
ocorreu por meio de entrevista aberta e prolongada e a partir dos relatos
evidenciaram-se quatro
categorias: uso de contraceptivos e a prática sexual na adolescência; obstáculos para a utilização dos
métodos contraceptivos;
contracepção das adolescentes e a questão de gênero; e, atuação da
enfermeira na
assistência contraceptiva das adolescentes. Constatou-se predominância no uso do
condom masculino e da pílula, bem como a tendência de substituição do condom pela pílula oral e coito
interrompido. Os elementos que dificultaram a adesão das adolescentes foram o esquecimento em
relação à tomada da pílula; medo/vergonha em revelar o exercício sexual à família e à comunidade; os
efeitos colaterais
provocados; os mitos e tabus relacionados aos métodos contraceptivos; os
pensamentos mágicos de que não engravidariam e a rejeição do parceiro em relação ao condom. As
questões relacionadas ao gênero causaram inquietude ao relacioná-las com sexo e sexualidade, sendo
identificados valores machistas que
pregam a supremacia dos homens nas relações sexuais em
detrimento da mulher. A atuação da enfermeira mostrou-se primordial a partir da implementação de
atividades educativas, de aconselhamento e assistenciais na unidade de saúde, na
escola e nos
espaços de convivência para a promoção da qualidade de vida das adolescentes. Concluiu-se que as
práticas contraceptivas das adolescentes precisam ser discutidas no contexto político, pois as mesmas
necessitam se tornar alvo das ações de saúde integral e de políticas públicas eficazes para que elas
adotem comportamentos seguros. Recomenda-se a criação de um Centro de Saúde Integrado para
atendimento das adolescentes no município e a inserção de enfermeiras nas escolas com vistas à
promoção da saúde das adolescentes, que demandam por uma assistência integral e individualizada.
Palavras-chave: Adolescentes, Enfermagem, Métodos Contraceptivos, Saúde sexual e reprodutiva,
Sexualidade.

Abstract: Adolescence is a stage of life marked by intense and sociocultural transformations
biopsicoemocionais in which the individual experiences different sensations. Sexual
initiation is
increasingly among early adolescents, however, the biological changes that occur during this phase does
not always occur in line with the maturity psychoemotional. Gender issues and socio-cultural dimensions
that are experienced in sexual activity and contraception during adolescence make this theme relevant to
nursing research, given the occurrence of unwanted pregnancies, abortions caused, maternal and infant
mortality and the possibility of exposure of adolescents to disease sexually transmitted. The study aimed
to analyze the experience of contraception among teens aged 10 to 19 years and discuss the difficulties
in contraceptive internalize norms and adoption of contraceptive practices regularly to understand the
phenomenon of teenage pregnancy. This is a qualitative study and descriptive, whose method employed
was the History of Life, held in Caxias-MA
fourteen teenagers who had used contraception. Data
production occurred through
open interviews and reports from the prolonged and showed up four
categories: contraceptive use and sexual practice in adolescence; obstacles to the use of contraceptive
methods; contraception of adolescent girls and gender issues, and performance Nurse in contraceptive
care of adolescents. It was found predominantly in the use of the male condom and the pill, as well as
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the tendency to replace the condom and oral pill withdrawal. The elements that hindered the adhesion of
teens
were forgetting to taking the pill; fear / shame in revealing sexual practice to family
and
community; side effects caused; myths and taboos related to contraceptive methods; thoughts magic not
engravidariam and rejection of the partner in relation to
condom. Issues related to gender caused
uneasiness to relate them to sex and
sexuality, being identified macho values they preach the
supremacy of men in sexual relationships to the detriment of women. The role of primary nurse showed
up after the implementation of educational activities, counseling and assistance in the health unit,
school and living spaces for the promotion of quality of life of adolescents. It was concluded that the
contraceptive practices of teens need to be better discussed in a political context, because they need to
become the target of health comprehensive and effective public policies that they adopt safe behaviors. It
is recommended the creation of a Center for Integrated Health Care of teenagers in the city and the
insertion of nurses in schools with a view to promoting the health of adolescents, who are demanding
individualized and comprehensive care.
Key words: Adolescents, Contraception, Sexuality, Sexual and Reproductive Health, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/adolescentes.pdf

Nº de Classificação: 18224
ARAÚJO, Sarah Nilkece Mesquita de. Mucosite oral em pacientes oncológicos e suas implicações
para a assistência de enfermagem. 2012 . p. 88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Piauí; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e Enfermagem
Orientador: Araújo, Maria Helena Barros
Resumo: A mucosite é uma sequela citotóxica da terapêutica oncológica, que atinge a mucosa do tratro
gastrointestinal, determinando sintomas que afetam a qualidade de vida do
paciente, portanto de
extrema importância para a assistência de enfermagem.
Objetivou-se neste estudo caracterizar
clinicamente a ocorrência de mucosite oral e sua correlação com a assistência de enfermagem. Para
tanto, realizou-se estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa no período de agosto de
2011 a janeiro de 2012, em dois serviços especializados em oncologia no estado do Piauí, localizados
em Teresina, um de natureza filantrópica e outro privada. A amostra do tipo aleatória simples constituiuse por 213 pacientes com média de idade de 45,8 anos, majoritariamente do sexo feminino (65,3%),
com até 11 anos de estudos (72,3%) e com renda básica de até um salário mínimo (37,1%). Quanto ao
tratamento oncológico de escolha, a quimioterapia isolada apresentou a maior incidência (69,2%) e os
cânceres mais observados foram da região da cabeça e pescoço (19%). As formas graves de mucosite
relacionaram-se à quimiorradiação e à administração de quimioterápicos da classe dos alquilantes
(46,7%). Percentual de 8,0% dos participantes tiveram seus tratamentos oncológicos interrompidos por
conta da mucosite oral. Somente 25,3% dos pacientes relevaram ter recebido
orientações de
enfermeiros durante o tratamento e não se observou diferença significativa desta assistência no serviço
público e privado. O bochecho com suspensão de nistatina (46,9%) foi o tratamento mais prescrito para
mucosite e os distúrbios gastrointestinais (73,0%) foram as principais queixas relatadas. Concluiuse que
a mucosite oral é uma afecção de natureza multifatorial e conhecer os seus fatores de risco é precípuo
para a formulação de uma assistência de enfermagem que vislumbre a prevenção, a partir da instituição
de um plano de cuidados orais. Sugere-se um estudo de natureza qualitativa que complemente esta
análise invocando os aspectos subjetivos destes pacientes.
Palavras-chave: Enfermagem, Mucosite oral, Oncologia.
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Abstract: Mucositis is a cytotoxic sequel of oncologic therapy, which affects the lining of the
gastrointestinal tract, causing symptoms that affect the quality of life of the patient, therefore of utmost
importance to nursing care. The objective of this study was to clinically characterize the occurrence of
oral mucositis and its correlation with nursing care. Therefore, it was carried out a descriptive exploratory
study with a quantitative
approach in two specialized oncology services in the state of Piauí, one
philanthropic and the other private, located in Teresina, in a period from August 2011 to January 2012.
A sample of the simple random type consisted of 213 patients with an average age of 45.8 years, mostly
female (65, 3%), with up to 11 years of studies (72,3%) and basic income up to minimum wage (37,1%).
Regarding the choice of cancer
treatment, chemotherapy presented isolated the highest incidence
(69.2%) and the most observed cancers were in the region of the head and neck (19,0%). Serious
forms of mucositis were related to the chemoradiotherapy and administration of chemotherapeutics in the
class of alkylating agents (46.7%). A percentage of 8.0% of the subjects had their cancer treatments
interrupted because of oral mucositis. Only 25.3% of patients revealed being orientated by nurses during
treatment and no
significant difference was observed of this assistance in the public and private
sectors. The mouthwash with nystatin suspension (46.9%) was the most prescribed
treatment for
mucositis and the gastrointestinal disorders (73.0%) were the main complaints. It was concluded that oral
mucositis is a disease of multifactorial nature and knowing its risk factors is preciput to the formulation of
a nursing care that glimpses prevention , from the institution of an oral care plan. It is suggested a
qualitative study that complements this analysis invoking the subjective aspects of these subjects.
Key words: Oral mucositis, Nursing, Oncology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/dissertacao-sarah-definitivo.pdf

Nº de Classificação: 18228
LOPES, Walquírya Maria Pimentel Santos. Conhecimento e uso de sutiãs e próteses externas por
mulheres idosas mastectomizadas. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Piauí; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Maria do Livramento Fortes
Resumo: O Brasil vive um acelerado processo de envelhecimento da população, especialmente da
feminina, o que caracteriza a feminização da velhice. Desta forma,
muda também o perfil
epidemiológico, com o aumento das doenças crônicodegenerativas, entre elas o câncer de mama, que
tem caráter progressivo e mutilador, além de afetar um órgão que simboliza a feminilidade, fonte de
alimento e aconchego. As mulheres idosas são frequentemente atingidas com esse tipo de câncer, e,
ao submeter-se à mastectomia, geralmente não reconstroem a mama,
tendo como consequência
dificuldades no processo de reabilitação postural e estética, que poderá ser minimizado com o uso de
sutiãs e próteses externas. Porém, nem todas as idosas mastectomizadas têm acesso a estas próteses.
Partindo-se dessa problemática, delimitou-se como objeto de estudo o conhecimento e uso de sutiãs e
próteses externas por idosas mastectomizadas. Foram elaborados os seguintes objetivos: descrever o
conhecimento da mulher idosa mastectomizada sobre os sutiãs e as próteses externas; discutir os
benefícios e/ou dificuldades no
uso de sutiãs e próteses externas por mulheres idosas
mastectomizadas; e analisar as bases que emergiram do conhecimento e uso de sutiãs e próteses
externas, visando subsidiar a sistematização do cuidado de enfermagem a essa clientela. Para
embasamento do estudo, construiu-se um referencial temático que abordou a problemática do câncer de
mama e do envelhecimento populacional, e delimitou-se a teoria de Madeleine Leininger, tendo como
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base os pressupostos transculturais, como referencial teórico de apoio à investigação. Trata-se de uma
pesquisa
descritiva, qualitativa, que teve como sujeito vinte mulheres idosas
mastectomizadas,
cadastradas na Fundação Maria Carvalho Santos. O cenário foi o domicílio das participantes, residentes
em Teresina-PI. Os dados foram coletados em entrevista semiestruturada, gravados e, após, transcritos.
O estudo cumpriu todas as recomendações da Resolução 196/1996. Os resultados foram analisados a
partir da concepção teórica de Madeleine Leninger, mediante a técnica de análise de conteúdo de
Bardin, da qual emergiram as seguintes categorias: sutiãs e próteses externas: conhecer para usar;
benefícios no uso de sutiãs e/ou próteses externas; necessidades, sentimentos e experiência das idosas
mastectomizadas. Os resultados revelaram que as idosas investigadas detêm um conhecimento limitado
e insuficiente para estimulá-las a aderir ao uso desta tecnologia. Aquelas que utilizam percebem
apenas os benefícios estéticos das próteses externas. As idosas pesquisadas relataram dificuldades
que vão desde a precariedade nas orientações até o acesso para aquisição das próteses. Conclui-se,
depois da problemática
investigada, que o estudo mostra-se inédito na área de Enfermagem e,
principalmente, na realidade local. Os achados permitiram a formulação de bases
para apoiar a
sistematização da assistência de Enfermagem a essa clientela,
incentivar o ensino e pesquisas
congêneres e desenvolver artefatos tecnológicos
mais adaptáveis na assistência à idosa
mastectomizada.
Palavras-chave: Câncer de mama, Enfermagem, Idosa, Mulher.

Abstract: Brazil is experiencing an accelerated process of aging, especially for women, which
characterizes the feminization of old age, the epidemiological profile also has been changing, with the
increase of chronic diseases, including, breast cancer, which presents a progressive and crippling, and
affects an organ that symbolizes femininity, source of nutrition and warmth. Older women are often
afflicted with this type of cancer, often undergo mastectomy does not reconstruct the breast, resulting in
difficulties in the rehabilitation process and aesthetic posture, which can be minimized with the use of
bras and external prostheses. However, not all elderly have access to these mastectomy prostheses.
Starting with this issue as delimited object of study: knowledge and use of external prosthesis bra and
mastectomy for elderly. We developed the following objectives: to describe the knowledge of the elderly
woman on mastectomy bras and external prosthetics, discuss the benefits and / or difficulties in the use
of bras and external prostheses and mastectomy for elderly women have emerged to analyze the bases
of knowledge and use of bras and external prostheses that will subsidize the systematization of nursing
care to this public. To study the foundation we built a reference theme, addressing the issue of breast
cancer and the aging population and identified the Transcultural theory of Madeleine Leininger grounded
in assumptions, as a theoretical support research. It is a descriptive, qualitative, which had as subject,
twenty elderly mastectomized women were enrolled in the Foundation Maria Carvalho Santos. The
setting was the home
of residents participating in Teresina-PI. Data were collected through semistructured interviews and analyzed from the theoretical concept of Madeleine Lening through the
technique of content analysis of Bardin, from which emerged the following categories: bras and external
prostheses: learning how to use; benefits of using of
bras and external prostheses, and bras and
prostheses or external: problems and needs. The results revealed that the elderly have a limited and
insufficient knowledge to encourage them to adhere to the use of this technology and realize that those
who use perceive only the aesthetic benefits of external prostheses. The elderly women surveyed
reported problems pertaining insecurity to access the guidelines for the
purchase of prostheses. It
concludes the problem investigated, the study shows is
unprecedented in the field of nursing and
especially in the local reality. The findings allow the formulation of bases capable of supporting the
systematization of nursing care to this population, as well as promoting research and development of
technological artifacts more adaptable mastectomy in elderly care. It also contributes to teaching and
research fellows.
Key words: Female, Elderly, Breast cancer, Nursing.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/sutian%20protese.pdf

Nº de Classificação: 18283
MORAES, Advi Catarina Barbachan. O gerenciamento do cuidado de enfermagem com pacientes
portadores de feridas crônicas. 2012 . p. 89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Stipp, Marluci Andrade Conceição
Resumo: Esta pesquisa teve como objeto a gerência do cuidado de enfermagem em pacientes
portadores de feridas crônicas em membros inferiores que estejam em acompanhamento ambulatorial.
Os seguintes objetivos foram traçados: (1) Descrever a rotina do cuidado ambulatorial nas unidades de
atendimento a pacientes com feridas crônicas, (2) Analisar o gerenciamento de cuidado realizado pelas
equipes de enfermagem nos cenários de pesquisa, (3) Discutir a gerência do cuidado de enfermagem no
tratamento das feridas crônicas. O método escolhido para esta pesquisa foi o estudo de caso de YIN, do
tipo múltiplo, com análise descritivo-exploratório e abordagem qualitativa, sendo a coleta de dados
realizada em campo. Os sujeitos foram todas as enfermeiras do setor de curativos de dois hospitais
universitários do Rio de Janeiro. Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiro de observação
participante e roteiro de entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados com uma manipulação
analítica e a linha de comportamento e análise de fenômenos, foi utilizada para a criação de temas e
argumentos finais de forma qualitativa. Utilizou-se a proposta do desenvolvimento da descrição do caso e
como técnica analítica a síntese cruzada dos dados, por YIN. A análise foi realizada através de uma
triangulação dos dados coletados, e então as seguintes categorias emergiram: 1- Apresentação dos
Cenários, que contém como sub-categorias: I.Hospital Universitário Antônio Pedro; II. Hospital Escola
São Francisco de Assis; 2- A dinâmica do cuidado, sub-categorias: I.Avaliação clínica: a. Do paciente e b.
Da ferida; II.Mensuração da ferida e III. Troca do curativo; 3 - As dificuldades da gerência, sub-categorias:
I. O ambulatório compartilhado; II. Recursos X Paciente: a. Recursos Materiaisl e b. Gestão de pessoas e
III.O aspecto interdisciplinar, visualizando a gerência e suas várias vertentes , 4- O possível impacto da
distribuição de material para realização do curativo e 5- Importância da comissão de curativo. A síntese
cruzada dos dados foi realizada em cada categoria e sub-categoria, podendo assim ser traçado um
panorama comparativo dos dois ambulatórios pesquisados. Essa análise permitiu compreender como o
gerenciamento do cuidado é realizado em cada unidade pelas enfermeiras, bem como delimitar novos
direcionamentos para melhorias da gestão do cuidado de pacientes portadores de feridas crônicas nos
setores de curativo das instituições pesquisadas.
Palavras-chave: Administração em enfermagem, Cuidados de enfermagem, Feridas.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18284
ALMEIDA, Ana Claudia Lopes. Ressignificando o cuidado em pós-operatório imediato de cirurgia
cardíaca: a construção da práxis no cotidiano especializado. 2012 . p. 190. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
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Orientador: Valadares, Glaucia Valente
Resumo: A presente dissertação de mestrado inserida no Núcleo de Fundamentos do Cuidado de
Enfermagem (NUCLEARTE) da EEAN tem como objeto: o significado do cuidado de enfermagem no pósoperatório imediato de cirurgia cardíaca. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos: Caracterizar o
significado do cuidado de enfermagem para o enfermeiro que atua no pós-operatório imediato da cirurgia
cardíaca; identificar a partir da atuação do enfermeiro que atua no pós-operatório imediato de cirurgia
cardíaca: o contexto do cuidado, as estratégias de ação e interação, os fatores intervenientes e as
implicações para o cuidado; analisar a influência do ambiente na dinâmica do cuidado de enfermagem
em pós-operatório de cirurgia cardíaca considerando as dimensões: expressiva e instrumental; propor um
modelo teórico substantivo que elucide o significado deste cuidado. Como referencial teórico foi utilizado:
Interacionismo Simbólico, dada à importância ao valor do significado do fenômeno na investigação. A
abordagem metodológica escolhida foi à pesquisa qualitativa sob orientação dos conceitos da Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD). O cenário do estudo foi a Unidade de Terapia Cardio-Intensiva
Cirúrgica de um Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa foram os enfermeiros
que atuam na unidade cuidando de clientes que realizaram cirurgia cardíaca, num total de oito. Os dados
foram colhidos por meio de uma entrevista semi-estruturada em profundidade a fim de proporcionar uma
imersão no universo do cliente entrevistado, captando manifestações nãoverbais, dentre outros aspectos.
Também foi empregada a observação assistemática com registro em diário de campo. Os depoimentos
coletados foram analisados considerando os procedimentos próprios da TFD: codificação aberta,
codificação axial e codificação seletiva, para posterior elaboração da categoria central, cerne do estudo.
A partir da conjunção dos fenômenos relacionados ao objeto de estudo: causa, contexto, fatores
intervenientes, estratégias de ação/ interação e consequências, foi possível distinguir a categoria central.
Assim, temos como categoria central: RESSIGNIFICANDO O CUIDADO EM PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA: A CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS NO COTIDIANO
ESPECIALIZADO.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, Cuidados de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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RODRIGUES, Angela Aparecida Peters. Casa de Saúde Esperança em Juiz de Fora-MG: uma visão
histórica sobre a Enfermagem Psiquiátrica 1994-1998. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem Brasileira
Orientador: Peres, Maria Angelica de Almeida
Resumo: O objeto deste estudo é o desenvolvimento da enfermagem psiquiátrica na Casa de Saúde
Esperança (CSE), em Juiz de Fora, no período de 1994 a 1998. O recorte temporal tem como marco
inicial a inserção do profissional enfermeiro nas equipes de plantão da instituição, dando início a um
período de transformações na assistência de enfermagem e, como marco final, o ano em que ocorreu a
normatização dos serviços de enfermagem e o credenciamento da CSE como Psiquiatria IV, garantindo
assim o seu funcionamento. Objetivos: Descrever as circunstâncias de desenvolvimento da assistência
de enfermagem na CSE; Analisar as estratégias adotadas pelos Enfermeiros para ampliar o saber/poder
da enfermagem na CSE; Discutir as implicações de um novo saber/poder da enfermagem para a
assistência psiquiátrica na CSE: Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de cunho histórico-social,
baseado no pensamento de Michel Foucault. As fontes primárias se constituíram de documentos escritos
e documentos orais e as fontes secundárias de livros, artigos, dissertações e teses. Os documentos
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escritos foram: leis e decretos, ofícios, livros de registros de funcionários, atas de reuniões, resoluções e
relatórios relacionados ao objeto de estudo, localizados no acervo próprio da CSE. Os documentos orais
foram produzidos no período de agosto a dezembro de 2011, através de entrevistas com 5 enfermeiros, 2
técnicos de enfermagem, 3 médicos e 1 assistente social, que trabalharam na CSE. Os mesmos são
identificados no texto com a inicial correspondente a profissão e o número seqüencial por ordem da
entrevista. Como técnica de produção e tratamento das entrevistas utilizou-se a historia oral temática. Na
etapa de análise dos documentos foi utilizado o método indutivo que parte de uma postura crítica frente
aos mesmos, buscando estabelecer as relações com o contexto histórico social em que estavam
inseridos e associando ao embasamento teórico sustentado nas idéias foucaultianas. O projeto que deu
origem ao presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem
Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro (protocolo
040/2011). Resultados: Fundada em 1939 para atender pacientes psiquiátricos de ambos os sexo, a CSE
não teve enfermeiro em seu quadro de pessoal durante os seus 35 primeiros anos de existência. Seu
funcionamento foi marcado por uma assistência pautada no modelo biologicista, realizado por uma
equipe mínima de médicos e atendentes de enfermagem; A CSE manteve até o início da década de
1990, o modelo de assistência psiquiátrica tradicional, centrado na instituição asilar e na doença, onde o
trabalho de enfermagem era praticado em grande parte por atendentes de enfermagem e por poucos
auxiliares e técnicos de enfermagem. A presença do enfermeiro na equipe foi ausente ou improvisada na
figura de uma enfermeira voluntária. Em 1994 foram contratados quatro enfermeiros, que passaram a
integrar os plantões diurnos e noturnos. A contratação de enfermeiros para trabalhar na CSE permitiu
uma reorganização do espaço disciplinar da CSE, que passou a reconhecer a figura de uma enfermeira
responsável técnica e de enfermeiros supervisores de equipe. A partir de então, começaram a se
desenvolver estratégias para a ampliação do saber/poder da enfermagem, através da profissionalização
dos atendentes e da capacitação e treinamento da equipe, preparando-a para um cuidado mais
humanizado e voltado para as novas propostas em saúde mental.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, História da enfermagem, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18286
MATOS, Bruna Gusmão de. Serviço residencial terapêutico: o olhar do usuário. 2012 .
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.

p. 100.

Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Moreira, Lilian Hortale de Oliveira
Resumo: Este estudo tem como objeto a percepção dos usuários acerca dos Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT). Através da realização desta pesquisa foi possível atender aos objetivos propostos,
os quais foram: descrever o processo de inclusão social das pessoas egressas de internações de longa
permanência considerando o modelo de Residência Terapêutica (RT); discutir o papel das Residências
Terapêuticas no processo de inclusão social destes indivíduos a partir das narrativas de suas
experiências de vida e analisar o modelo de Residências Terapêuticas para inclusão social de seus
moradores. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cujos sujeitos foram moradores dos SRT. As
entrevistas permitiram a aproximação da vivência fora do manicômio, sendo possível perceber a
reconstrução desse sujeito enquanto ser social. Em termos práticos, através do olhar do morador, de uma
maneira geral, chegamos a uma residência onde cada membro desempenha um papel diferente, mas
onde há um respeito pela vontade e habilidades das pessoas para desenvolver as atividades de vida
diária. Têm moradores que circulam pelo bairro, conversam com os vizinhos, participam de festas nos
condomínios e também há aqueles que discutem com os pares, são intolerantes com os colegas.
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Contudo, há por trás de todos e de cada um deles uma trajetória de vida singular e a RT vem justamente
possibilitar o resgate da singularidade, da individualidade, do exercício da autonomia e do poder
contratual. Na observação dos moradores nos cenários de coleta dos dados, o projeto terapêutico
vislumbrado pela equipe do SRT, aproxima-se do preconizado pela legislação acerca das Residências
Terapêuticas. Para além de um modelo utópico de Residência Terapêutica, o estudo revelou que a
reabilitação psicossocial através das RT é viável, os próprios moradores entrevistados demonstram que
sem o dispositivo talvez estivessem ainda a mercê do manicômio, e reconhecem a importância dos
serviços que apoiam a RT, como os Centros de Atenção Psicossocial, o Projeto Arte e Horta e o Centro
de Convivência.
Palavras-chave: Desinstitucionalização, Enfermagem psiquiátrica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18287
JESUS, Claudemir Santos de. O ensino e a aprendizagem informal da equipe de enfermagem no
setor de clínica médica de um hospital municipal do Rio de Janeiro. 2012 . p. 90. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Neiva Maria Picinini
Resumo: Este estudo tem como objeto a prática do ensino e da aprendizagem informal da equipe de
enfermagem no desenvolvimento da assistência no setor de Clínica Médica de um Hospital Municipal do
Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos são: descrever a prática do ensino e da aprendizagem informal da
equipe de enfermagem no cotidiano da assistencial, e analisar as implicações do ensino e da
aprendizagem informal frente à assistência de enfermagem. O referencial teórico está vinculado às
características das formas simbólicas de John B. Thompson. É uma pesquisa com abordagem qualitativa,
cujo cenário foi o setor de Clínica Médica de um Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Os sujeitos do
estudo foram quatorze, sendo sete auxiliares de enfermagem e sete enfermeiros do setor de Clínica
Médica. O instrumento de coleta de dados foi o formulário para caracterização dos sujeitos, e a entrevista
semi-estruturada. Os aspectos éticos foram atendidos de acordo com a Resolução nº 196/96 do
CNS/MS, e a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil/RJ - protocolo nº 202/11 CAAE nº 0072.0.226.314-11. Os dados foram analisados com base
na análise temática, sendo elaborada a seguinte unidade temática: O Ensino e a Aprendizagem Informal
no Cotidiano da Prática Assistencial de Enfermagem. Conclui-se que o ensino e a aprendizagem informal
estão presentes no cotidiano da prática de enfermagem, sendo destacado pelos depoentes a importância
para a qualidade da assistência de enfermagem, proporcionando troca de conhecimentos no intuito de
transmitir e/ou adquirir a informação para que não ocorra rompimento da continuidade dos cuidados
prestados à clientela.
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Equipe de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18288
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MALTA, Daniela Vieira. O processo de organização do levantamento de recursos e necessidades de
enfermagem no Brasil (1954-1958). 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem brasileira
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: Trata-se de estudo de natureza histórico-social, que tomou como objeto o Levantamento de
Recursos e Necessidades de Enfermagem no Brasil, pela Associação Brasileira de Enfermagem. O
recorte temporal compreende o período de 1954 a 1958; o marco inicial corresponde ao ano de
realização do VII Congresso Nacional de Enfermagem que recomendou a necessidade de um
levantamento para avaliar a enfermagem no Brasil e o marco final vincula-se a três importantes
acontecimentos: o Seminário Didático Internacional sobre Levantamentos de Enfermagem; a
apresentação dos principais resultados do Levantamento, pela Comissão Técnica do Centro de
Levantamentos, durante o XI Congresso Brasileiro de Enfermagem e a entrega do Relatório Final ao
Conselho Diretor do Centro de Levantamentos. Os objetivos da Dissertação foram: descrever as
circunstâncias que estimularam a Associação a realizar o Levantamento e analisar as estratégias das
enfermeiras para realizá-lo. Para fundamentação teórica, recorreu-se ao pensamento do sociólogo Pierre
Bourdieu, especificamente, aos conceitos de habitus, campo, poder e capital. As fontes primárias
abarcaram documentos escritos e iconográficos, localizados no acervo do Centro de Documentação da
Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Centro de Memória
da Associação Brasileira de Enfermagem. As fontes secundárias abrangeram artigos, livros, teses e
dissertações sobre a Universidade Brasileira, história da Enfermagem Brasileira, em especial, sobre a
trajetória da Associação Brasileira de Enfermagem. Os principais resultados indicam que, durante o VII
Congresso Brasileiro de Enfermagem, a Associação assumiu publicamente o compromisso de realizar o
Levantamento de. A partir daí, a Associação deu início às estratégias para viabilizar o trabalho, fazendo
uso de seu poder simbólico, capitalizado durante os quase 30 anos de existência, para dar credibilidade à
pesquisa. Com essa estratégia, conseguiu financiamento da Fundação Rockfeller, assessoria técnica da
Organização Mundial de Saúde, através da Repartição Sanitária Panamericana, além do apoio de outras
importantes instituições. Entre as dificuldades enfrentadas pelas enfermeiras durante o Levantamento,
destaca-se a falta de experiência prévia nesse tipo de estudo, que impediu cálculo exato do orçamento,
fazendo com que o recurso financeiro disponibilizado pela Fundação Rockfeller acabasse antes do
planejado. Em contrapartida, através do Levantamento, a Associação alcançou visibilidade e
reconhecimento a um discurso autorizado, baseado em dados concretos, para lutar a favor do
desenvolvimento da enfermagem no Brasil. O Levantamento representa legado para história da
enfermagem brasileira, ao marcar o início da pesquisa científica de enfermagem no país e explicita
capacidade das enfermeiras de levar a efeito estudo tão intenso, alicerçado em dados concretos que
deram suporte ao diagnóstico da enfermagem brasileira.
Palavras-chave: Enfermagem, História da enfermagem, Pesquisa.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Nº de Classificação: 18289
COUTO, Daniele Peres. Neonatologia e fim de vida: análise das percepções dos profissionais de
saúde. 2012 . p. 63. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Bioética e Saúde Coletiva
Orientador: Barboza, Heloisa Helena Gomes

1031

Resumo: O cuidado no fim de vida em neonatologia é um assunto que desperta diversos conflitos éticos
entre os profissionais, principalmente pela possibilidade de adiamento da morte devido aos novos
aparatos vindos do desenvolvimento da ciência, mesmo quando a cura não é mais possível. Este estudo
analisou de maneira qualitativa a percepção dos principais profissionais de saúde de uma unidade de
terapia intensiva neonatal da rede federal do Rio de Janeiro. Nesta pesquisa foram realizadas vinte
entrevistas com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo e
nutricionistas, todas do sexo feminino. Elementos como a percepção em relação a: qual conduta é
realizada em pacientes em fim de vida, quais elas acreditam serem as mais adequadas, quais os
sentimentos frente a um recém-nascido terminal, quem elas percebem que decide nessas situações e
quem elas creem que deveria participar do processo de decisão, assim como se elas gostaria de
participar caso fossem mães de um bebê terminal, foram colhidos e divididos em categorias para serem
discutidos. Como conclusão, nota-se que as profissionais relataram que condutas que levam a distanásia
são frequentes no setor, apesar de muitas acreditarem que a melhor terapia seja a de cuidados
paliativos. Sentimentos de tristeza, impotência e angústia são comuns entre elas ao lidar com a
terminalidade e obstinação terapêutica. A falta de comunicação destaca-se como fator importante na
visão das entrevistadas para a pequena contribuição de toda a equipe multidisciplinar e dos pais no
processo decisório em situações de fim de vida.
Palavras-chave: Bioética, Cuidados paliativo, Distanásia, Morte, Neonatologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18290
CONCEIÇÃO, Daniele Santos da. Crianças com múltiplas demandas de cuidados complexos e
contínuos: desafios para os familiares e implicações para o educar da enfermeira. 2012 . p. 193.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da criança
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: As situações-limites vivenciadas pelas famílias para apropriar-se do cuidado de enfermagem às
crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) clinicamente complexas, quando no
domicílio, foram investigadas com os objetivos de desvelar a necessidade especial de saúde no fluxo da
existência da criança e sua família, analisar as situações vivenciadas e experienciadas pelos familiares
para realizar cuidados clinicamente complexos e múltiplos demandados pelas CRIANES e discutir as
implicações das demandas de aprendizagem e de cuidados para a prática de enfermagem. A pesquisa
qualitativa e o método criativo sensível (sete dinâmicas de criatividade e sensibilidade: árvore do
conhecimento e corpo saber) foram adotadas como metodologia de investigação. Treze participantes,
entre familiares, vizinhos e amigos, compuseram quatro grupos de cuidadores, que se reuniram no
ambulatório de especialidade de pediatria do Instituto Fernandes Figueira (IFF)/FIOCRUZ. Aos materiais
empíricos emergentes do trabalho de campo aplicou-se a análise de discurso (AD). Os resultados
apontaram que a complexidade dos cuidados à CRIANES é impregnada de conteúdos emocionais e
vivenciais, desvelando as situações limites para os cuidadores na comunicação diagnóstica. A mãe,
isolada da família, é eleita pela equipe de saúde para receber a comunicação relacionada à necessidade
especial de saúde (NES) da criança. Sentimentos como negação, raiva e barganha tomam parte da
tomada de consciência sobre os efeitos da malformação congênita da criança na determinação das
demandas de aprendizagem e de cuidados. Tais situações incluíram o impacto emocional e financeiro do
cuidado a criança, quando em casa; falta de oferta de serviço de internação domiciliar; falta de incentivo
dos profissionais de saúde para que a família invista nas potencialidades residuais da criança; e
escassez de rede social próxima à residência da família. As situações-limites geraram demandas de
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aprendizagem sobre procedimentos técnicos de enfermagem que envolveu conhecimentos diversos,
incluindo os de Enfermagem Fundamental. Em casa, os cuidadores ressignificaram os procedimentos
ensinados pela enfermeira hospitalar, reinventando outras formas de cuidar, errando e acertando ou
reproduzindo-os acriticamente. Eles adaptam o que aprenderam com outras mães no hospital, nas
reuniões do grupo e nos passeios do programa de assistência domiciliar interdisciplinar (PADI). Concluise que o modelo de ensino bancário foi insuficiente para atender as necessidades especiais de saúde da
criança, suas demandas de cuidados e as demandas de aprendizagem dos cuidadores. Sugere-se que
uma prática de ensino dialógica, orientada pelos temas geradores emergentes das demandas dos
cuidadores pode contribuir para um processo ensino-aprendizagem ativo, crítica e reflexivo.
Palavras-chave: Criança com Incapacidade, Enfermeira, Família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18291
SILVA, Geisa Sereno Velloso da. A incerteza criativa: o modelo teórico do "Intuir Empático" subsidiando
o cuidado de enfermagem de saúde mental no Programa de Saúde da Família. 2012 . p. 141.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Pereira, Rosane Mara Pontes de Oliveira
Resumo: O estudo teve como foco reconhecer o comprometimento das enfermeiras do Programa de
Saúde da Família, para assumirem uma nova postura no pensar/fazer o cuidado com as pessoas com
transtornos mentais, tendo como objetivos: compartilhar com as enfermeiras do PSF o referencial "O
Intuir Empático", a fim de orientar o cuidado às pessoas com transtornos mentais, proporcionar às
enfermeiras do PSF, conhecimentos básicos para melhor desenvolverem as ações de cuidado aos
portadores de transtornos mentais e provocar uma mudança no "pensar e fazer" das enfermeiras do PSF,
em relação ao cuidado empático às pessoas com transtornos mentais. Como base teórica do estudo,
utilizou-se o modelo teórico "O Intuir Empático" de Oliveira (2005), para nortear as discussões e as
análises dos dados. Metodologia: Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, cujo método utilizado
foi a Pesquisa Convergente Assistencial Os instrumentos para a coleta de dados foram o questionário
semi-estruturados, discussão em grupo e a entrevista aberta. Os aspectos éticos do estudo foram
rigorosamente observados, conforme dispõe a Resolução CNS nº 196/96. Discussão: Os dados apontam
que as enfermeiras possuem o conhecimento, apesar de não nomeá-lo e acreditam no modelo teórico do
"Intuir Empático", como uma proposta teórica para subsidiar suas ações de cuidado ao portador de
transtornos mentais. A questão que se estabelece é a contradição entre o discurso adotado pelas
enfermeiras e a falta de aplicabilidade desse conhecimento aos pacientes em sofrimento psíquico que
precisam de cuidado no Programa de Saúde da Família.
Palavras-chave: Cuidado, Enfermagem, Enfermagem psiquiátrica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18292
SOUZA, Joice Romanini Pires de. A enfermeira e os clientes portadores de hepatite C:
compartilhamento de saberes na educação em saúde pelas concepções da linguagem. 2012 . p. 81.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo: O objeto de estudo é a autonomia do cliente portador de hepatite C a partir da ação
comunicativa da enfermeira na educação em saúde. Os objetivos deste estudo foram: Identificar as
necessidades dos clientes portadores de Hepatite C no tratamento utilizado; Descrever as estratégias
oferecidas pela enfermeira ao cliente portador de hepatite C no manejo de seu tratamento para o alcance
da autonomia; Analisar o compartilhamento de saberes entre enfermeira e clientes no ensinar-aprender
sobre o tratamento da Hepatite C. Tratou-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. O cenário
foi o Ambulatório de Hepatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), no município
do Rio de Janeiro, centro de referência no tratamento das Hepatopatias. Os sujeitos foram doze clientes
cadastrados na Consulta de Enfermagem que está vinculada ao Programa de Hepatite C, em
atendimento no ambulatório de Hepatologia. A coleta de dados foi realizada através de reuniões,
compondo o grupo focal, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Escola São
Francisco de Assis/Escola de Enfermagem Anna Nery e anuência do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho. O instrumento de coleta de dados incluiu o levantamento das informações gerais do cliente,
dados sócio-demográficos e os temas geradores para discussão no grupo focal construídos a partir da
concepção de linguagem integrada as dimensões do significado e validade, propostos por Habermas representativa, interativa e expressiva. Finalizamos a coleta de informações quando observamos a
recorrência e saturação dos achados. Os achados foram organizados em categorias temáticas. As
categorias construídas a partir da análise temática foram: Categoria 1: O estar no Mundo portador de
Hepatite C: Linguagem Representativa; Categoria 2: O Mundo Social do portador de Hepatite C:
Linguagem Interativa com família e os profissionais; Categoria 3: O portador de Hepatite C refletindo
sobre as possibilidades de cura: Linguagem Expressiva. Como resultados destacamos a presença do
discurso como forma de comunicação, que coloca em atenção a validade das premissas dos indivíduos
enquanto portadores de hepatite C e as normativas decorrentes da Política. Os problemas de
preocupações quotidianas trabalhadas pelo grupo de clientes portadores da hepatite C abrangem
contribuições ligadas a razão instrumental, no ato de fazer os procedimentos para manutenção no
Programa do HUCFF. O ponto chave é a experiência, frustrada pela dureza do tratamento que permite a
impressão dos sentidos e o relato destes fatos com propriedade. O mundo objetivo do cliente portador de
hepatite C permeia a razão instrumental e estratégica, demandadas pela necessidade de aprendizagem
para atender as normas relacionadas a participação no Programa ofertado pela Instituição hospitalar e
com a introdução da Consulta de Enfermagem considero que foi possível fazer evoluir o processo de
reflexão.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Hepatite c.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18293
SILVA, Joyce Pereira dos Santos Muniz. Metodologias de ensino-aprendizagem: experiências dos
professores do curso de graduação em enfermagem de uma universidade privada do estado do Rio de
Janeiro. 2012 . p. 160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem
Orientador: Santos, Neiva Maria Picinini
Resumo: Este estudo tem como objeto o conhecimento dos professores acerca da Metodologias de
Ensino-Aprendizagem utilizadas frente ao processo de formação do enfermeiro. Os objetivos são:
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Identificar as Metodologias de Ensino-Aprendizagem utilizadas pelos professores no curso de Graduação
em Enfermagem; Descrever o conhecimento dos professores sobre as Metodologias de EnsinoAprendizagem no processo de formação do Estudante da Graduação em Enfermagem; e Analisar as
implicações do uso das Metodologias de Ensino-Aprendizagem na formação do Estudante da Graduação
em Enfermagem. O referencial teórico está baseado nas Características das Formas Simbólicas e no
conceito de Cultura proposto por John Barry Thompson. É uma Pesquisa Social, com abordagem
Qualitativa, cujo cenário foi Instituição de Ensino Superior Privada, situada na Região Norte Fluminense
do Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram treze professores do Curso de graduação em
Enfermagem, sendo nove enfermeiros, três biólogos e um professor de educação física. Os instrumentos
de coleta de dados foram o formulário para caracterização dos sujeitos, e a entrevista não-diretiva. Os
aspectos éticos foram atendidos de acordo com a Resolução no. 196/96 do CNS/MS, e a pesquisa
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ - protocolo nº
064/2011. Para a análise dos dados foi utilizada a análise temática, sendo elaborada a seguinte unidade
temática: Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem, com dois
tópicos: Planejamento e Implementação das Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Processo de
Formação do Estudante de Graduação em Enfermagem; e Facilidades e Dificuldades na Implementação
das Metodologias de Ensino-Aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem. Conclui-se que os
professores conhecem as Metodologias de Ensino-Aprendizagem e as utilizam de acordo com seu
planejamento e sua experiência, sem ter interferência da Instituição. As Metodologias mais utilizadas
foram as de elaboração conjunta com o método de aula dialogada e a Metodologia de trabalho em grupo
com os seminários. Para implementar as Metodologias de Ensino-Aprendizagem é necessário que a
Instituição de Ensino Superior, os professores e os estudantes conscientizem-se de suas
responsabilidades frente ao processo de ensino-aprendizagem, no sentido de efetivar um processo
necessário de formação permanente, para concretizar um ensino condizente com o preconizado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, traduzidas no Projeto Pedagógico do Curso pesquisado.
Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem, Ensino, Metodologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18294
SOARES, Lidyane Gomes. Homens idosos e o cuidado de si: implicações para a enfermagem
gerontogeriátrica. 2012 . p. 134. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
Orientador: Domingos, Ana Maria
Resumo: Estudo sobre as representações sociais de homens idosos sobre o cuidado de si. Os objetivos
foram: descrever as representações sociais do homem idoso sobre o cuidado de si, analisar as
influências dessas representações sociais nas práticas do cuidado de si por homens idosos e discutir as
implicações das representações do homem idoso sobre o cuidado de si para a assistência de
Enfermagem Gerontogeriátrica. A base conceitual apoiou-se no conceito de cuidado de si, formulado por
Focault. O caminho teórico-metodológico foi desenvolvido, segundo o referencial teórico das
Representações Sociais. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva realizada com 30 homens
idosos de uma comunidade situada no campi de uma Universidade Federal no município do Rio de
Janeiro. Foi aplicado um formulário para levantamento das características sócio-demográficas e
epidemiológicas e utilizada a entrevista semi-estruturada para apreensão das representações sociais. Na
análise dos dados foi utilizada a categorização temática proposta por Bardin. Dos resultados emergiram
as seguintes categorias: Implicações da velhice e do cuidado de saúde na construção da representação
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social do Cuidado de Si pelo homem idoso; O cuidado de si dos homens idosos: seu significado,
manifestações e impeditivos. Foi possível verificar um compartilhamento de idéias e pensamentos
centrais circulantes que convergem em saberes e modelam comportamentos e práticas do cuidado de si.
As conclusões mostram que estão se operando mudanças nas representações sociais do homem idoso a
cerca do cuidado de si, e apontam, também que o primordial para que a enfermagem gerontogeriátrica
possa atuar junto a esses sujeitos é trabalhar as concepções da velhice, cuidado de saúde e cuidado de
si nas diferentes etapas do ciclo da vida.
Palavras-chave: Cuidado de si, Enfermagem geriátrica, Idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18295
MOTTA, Luiz Claudio de Souza. O cuidado no espaço-tempo do Oikos: sobre a bioética e a estratégia
saúde da família. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Bioética e Saúde Coletiva
Orientador: Batista, Rodrigo Siqueira
Resumo: O mundo passa uma importante transformação e, desde a segunda metade do século XX, o
surgimento de novas conformações sociais intensificou os problemas ambientais, sanitários e culturais,
trazendo à cena o papel da reflexão bioética. Em especial, o cuidado à saúde – anteriormente entendido
e praticado de modo restrito à assistência centrada em práticas hospitalares, de cunho medicamentoso e
curativo –, passou a ser encarado como direito de todo cidadão e dever do Estado brasileiro – por meio
de ações de educação, promoção, prevenção, proteção e recuperação/reabilitação –, o que permitiu que
novas questões morais emergissem, em um ethos até então praticamente invisível à reflexão bioética: a
atenção primária. Com efeito, o escopo desta pesquisa reside em identificar e caracterizar as questões
bioéticas na atenção primária à saúde – no espaço da Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual atua
uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de
saúde (ACS) – em um município da Região Serrana do Rio de Janeiro, Brasil. O resultado do trabalho foi
reunido em três artigos inter-relacionados, assim dispostos: (a) dois artigos de reflexão teórica – o
primeiro contextualizando a Bioética, sua origem e seus principais problemas; o segundo apresentando a
ESF e discutindo suas possíveis fortalezas e fragilidades – (b) e um terceiro descrevendo a investigação
empírica. Com a investigação realizada foi possível detectar duas categorias principais de problemas
vivenciados na ESF, os quais se referiam (1) a conflitos éticos/bioéticos entre equipe e usuários e (2)
entre os próprios profissionais, além da dificuldade destes últimos em reconhecer ou diferenciar os
conflitos bioéticos dos problemas atinentes (i) a organização e (ii) ao planejamento do trabalho ou de
situações de cunho deontológico.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Bioética, Ética.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18296
MAGALHÃES, Mariana Gonzalez Martins de. Práticas integrativas e complementares de saúde na
concepção de usuários: uma perspectiva ética do cuidado de enfermagem. 2012 . p. 133. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Alvim, Neide Aparecida Titonelli
Resumo: O objeto de estudo desta dissertação de mestrado é a participação de usuários dos serviços de
públicos de saúde na opção e no cuidado de enfermagem através de práticas integrativas e
complementares de saúde. Teve como objetivos: Descrever as concepções de usuários de serviços
públicos de saúde sobre práticas integrativas e complementares de saúde; Caracterizar as circunstâncias
e os resultados alcançados com o emprego dessas práticas, na ótica dos usuários; Analisar a
participação de usuários na opção e no cuidado de enfermagem através destas práticas; Discutir esta
participação sob o enfoque ético do cuidado de enfermagem. Sobre os nexos entre a inserção de PICS
com o que é próprio e de interesse da enfermagem e do cuidado de enfermagem propriamente dito, a
afiliação teórica que utilizo nessa discussão, guardadas suas diferenças filosóficas, se ancora no
entendimento do cliente, neste estudo denominado usuário do sistema de saúde em alusão à Política
Nacional de Humanização (2003), como sujeito do cuidado, valorizando os aspectos subjetivos e as
experiências de cada cliente que participa do cuidado. Para refletir sobre as questões éticas que
envolvem o cuidado com as PICS, optamos por Fortes (1998), autor que discute a ética na saúde.
Encontro em Freire (1980) o apoio necessário para discutir com os usuários de PICS acerca de suas
concepções e forma de participação no universo do cuidado através destas. O conceito de sujeito aqui
utilizado alude às concepções de Freire (1980) para o qual o ser humano é construtor de sua própria
história inserido em um contexto que é histórico e sócio-culturalmente determinado. Pesquisa qualitativa,
aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa: Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São
Francisco de Assis; Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; e Hospital Universitário Pedro
Ernesto. Desenvolvida em três instituições públicas de saúde do Rio de Janeiro que possuem
enfermeiros que aplicam PICS. Os participantes da pesquisa são usuários de pelo menos uma das PICS
oferecidas oficialmente em Instituições Públicas de Saúde na cidade do Rio de Janeiro, atendidos por
enfermeiros que as aplicam. Na produção de dados Utilizou-se o Método Criativo Sensível que tem como
espaço propulsor as dinâmicas de criatividade e sensibilidade que, a partir das produções artísticas
formam a tríade nelas desenvolvida: discussão em grupo, entrevista coletiva e observação participante.
Para o levantamento dos dados de identificação dos sujeitos e seleção para a formação dos grupos
participaram 26 usuários. Na dinâmica de criatividade e sensibilidade com discussão em grupo
participaram 10 usuários. O corpus constitutivo dos relatórios foi analisado em conformidade com a
Análise de Discurso Francesa (AD). As informações foram organizadas e orientadas a partir do método
de Orlandi, 2005.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Práticas integrativas de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18297
MORAES, Mariane Santana de. A violência interpessoal de gênero relacionada ao uso ou abuso de
bebidas alcoólicas: Contribuições para a Enfermagem. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde Coletiva
Orientador: Donato, Marilurde
Resumo: A pesquisa teve como objeto de estudo o contexto da violência interpessoal
de gênero
decorrente do uso ou abuso de álcool pela pessoa que sofreu a agressão e/ou pelo agressor, que
resultou em atendimento no Setor de Emergência de um Hospital Público do Município do Rio de
Janeiro. Objetivos: Descrever o contexto da violência interpessoal de gênero decorrente do uso ou
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abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo seu agressor que resultou em
atendimento; Analisar este contexto com base nos discursos de quem sofreu à violência interpessoal
de gênero e/ou de seu agressor, decorrente do uso ou abuso de
bebidas alcoólicas; Discutir as
possibilidades e limitações de intervenção da equipe de enfermagem do Setor de Emergência de um
Hospital Público em relação à assistência, nos casos de violência interpessoal de gênero decorrente do
uso ou abuso de bebidas alcoólicas pela pessoa que a vivenciou e/ou pelo agressor. Metodologia:
estudo descritivo com abordagem qualitativa. A análise do discurso, à luz do pensamento de Orlandi
(2010), foi relevante para a apreensão do contexto em que os fatos violentos ocorreram. O cenário foi o
Setor de Emergência de um hospital público municipal do Rio de Janeiro. A coleta de dados teve início
após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do
Município do Rio de Janeiro, sob o número 109A/2011. Foram dez sujeitos do estudo, sendo oito
mulheres e dois homens, na faixa etária entre 20 e 48 anos. O consumo de bebidas alcoólicas ou sinais
de embriaguez foi confirmado no agressor em sete casos; na vítima, em um caso, e por ambos, em
dois. Técnicas
para coleta dos dados: entrevista semiestruturada e observação participante.
Resultados: a violência perpassa por humilhações, agressões verbais e físicas; a mulher é a mais
cometida; as principais motivações são desequilíbrios nas relações de gênero estabelecidas, consumo
prévio de álcool e ciúme patológico. Considerações finais: As internações por violência de gênero
confirmam a gravidade das agressões contra a mulher, em alguns casos chegando a óbito, o que
representa o último grau de uma escala deste tipo de violência. Os homens, embora com menos
frequência, também estão sujeitos a violência interpessoal de gênero. Quando associada ao consumo
alcoólico, este se apresenta como fator desencadeante para a perpetração e potencialização de atos
violentos, tornando-se um problema de saúde pública cujo controle ou solução requer dos gestores
públicos mais ações eficazes de prevenção e educação da população, visando proteger as pessoas
vulneráveis.
Palavras-chave: Bebidas alcoólicas, Enfermagem, Serviços médicos de emergência, Violência contra a
mulher.

Abstract: The research had as its object of study the context of interpersonal gender violence resulting
from the use or abuse of alcohol by the person who suffered the assault and/or the offender, which
resulted in attendance at the Emergency Unit of a public hospital in Rio de Janeiro, and the following
objectives: Describe the context of interpersonal gender violence resulting from the use or abuse of
alcohol by the person who experienced and / or his assailant that resulted in attendance; analyze this
context based on the speeches of those who suffered interpersonal gender
violence and / or her
attacker, resulting from the use or abuse of alcohol; Discuss the
possibilities and limitations of
intervention of the nursing staff of the Emergency
Department of a public hospital in relation to
assistance in cases of interpersonal violence gender arising from use or abuse alcoholic beverages by a
person who lived and / or the aggressor. Methodology: Descriptive study with qualitative approach.
Discourse analysis in the light of thought Orlandi (2010), was relevant to understanding the context in
which the violent events occurred. The scene was the Emergency Department of a public hospital in Rio
de Janeiro city. Data collection started after approval of the Ethics Committee of the Municipal Health
and Civil Defense in the city of Rio de Janeiro, under number 109A/2011. Here were ten subjects in the
study, eight women and two men, aged between 20 and 48 years.
The consumption of alcoholic
beverages or signs of intoxication was confirmed in seven cases the aggressor; the victim, in one case,
and both in two. Techniques for data collection: semi-structured interviews and participant observation.
Results: violence permeates humiliation, verbal and physical aggression, the woman is the most
committed, the main motivations are imbalances in gender relations established, prior consumption of
alcohol and pathological jealousy. Conclusion:
Hospitalizations due to gender violence confirm the
seriousness of assaults against women, reaching in some cases died, which represents the ultimate
degree of a scale of such violence. The men, though less often, are also subject to gender interpersonal
violence. When combined with alcohol consumption, it presents itself
as a triggering factor for the
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perpetration of violent acts and potentiation, becoming a public health problem whose management
requires control or solution of public actions effective prevention and public education, to protect the
vulnerable people.
Key words: Nursing, Violence against Women, Alcoholic Beverages, Emergency Medical Services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MarianeSantanaDeMoraes.pdf

Nº de Classificação: 18298
PACHECO, Miriam Cristina Ribeiro Benjamin Franco. Atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde
da Família - um estudo aplicado à prática profissional no município de Macaé. 2012 . p. 109.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Tyrrell, Maria Antonieta Rubio
Resumo: Estudo de caso, na abordagem de Yin Robert K. (2010), do tipo exploratório, teve como objeto
de estudo a atuação do enfermeiro em saúde da mulher na ESF na perspectiva da ABS no município de
Macaé - RJ. Objetivos:descrever as atividades do Enfermeiro inserido na ESF na assistência direta à
Saúde da Mulher, discutir a atuação do Enfermeiro à luz das políticas públicas em Saúde da Mulher da
ABS e da PNAISM, relacionar as possibilidades e dificuldades encontradas pelos Enfermeiros em sua
atuação na ESF no município de Macaé.Utilizaram-se ficha de caracterização dos enfermeiros,as
entrevistas, o auxilio de documentos e o registro de observações diretas de interesse ao escopo do
estudo.As entrevistas, na modalidade aberta, levantaram comportamentos, atitudes e percepções
individuais, o que caracterizou o perfil profissional de 20 enfermeiros e sua atuação como membro da
Equipe de Saúde da Família, na área de Saúde da Mulher.Os enfermeiros que participaram do estudo
contribuíram na construção de quatro dimensões que se relacionam com a realidade em que se
encontram no momento em que foi realizada a investigação: a atuação dos enfermeiros antes de sua
inserção na Estratégia de Saúde da Família;a atuação dos enfermeiros na Estratégia de Saúde da
Família; possibilidades/facilidades e as dificuldades que vivenciaram na sua atuação na Estratégia de
Saúde da Família.A análise temática da atuação do enfermeiro foi realizada tomando como base as
definições de atribuições constantes na Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro, No. 7.498 de 25 de
agosto de 1986, a qual no Art. 11 estabelece que ao Enfermeiro cabe-lhe realizar atividades I - privativas
e atividades II - em equipe de saúde considerando o que determina a Política Nacional de Atenção
Básica na Portaria nº648/GM, de 28 de março de 2006, que prevêas atribuições do Enfermeiro, a
realização de consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade de Saúde, no domicílio e na
comunidade. Considerou-se a Resolução COFEN-159/1993 que dispõe sobre a Consulta de Enfermagem
como atividade privativa do Enfermeiro.Ao refletirmos sobre os resultados, constatamos as principais
atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na assistência à mulher na Estratégia Saúde da Família: a
prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, a assistência ao pré-natal de baixo risco, a prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, o planejamento familiar, a assistência à mulher no
climatério e às portadoras de hipertensão arterial e diabetes, e a educação em saúde. Compreendemos
as facilidades e dificuldades apresentadas no desenvolvimento das ações dos enfermeiros na assistência
à saúde da mulher na Estratégia Saúde da Família e espera-se que as reflexões e informações obtidas
com este estudo possam servir às equipes para a busca de um melhor desenvolvimento de seu trabalho
junto às mulheres assistidas e uma ampla discussão/debate de suas práticas permeando o
aperfeiçoamento do saber fazer da enfermagem na ESF.
Palavras-chave: Atenção básica, Profissional de enfermagem, Saúde da família.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18299
OLIVEIRA, Monalisa Garcia de. Prevalência de Tuberculose Pulmonar em Sintomáticos
Respiratórios atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município do Rio de Janeiro /RJ.
2012 . p. 72. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde coletiva
Orientador: Motta, Maria Catarina Salvador da
Resumo: A tuberculose apesar de ser uma doença curável, seu processo de transmissão e propagação
não foi interrompido de maneira definitiva, e ainda hoje é um grave problema de saúde pública, não só
no Brasil como em outras regiões do mundo. Um dos fatores primordiais para o surgimento de novos
casos é o tempo durante o qual o paciente portador de tuberculose pulmonar mantém a cadeia de
transmissibilidade. O presente estudo teve como objetivos conhecer a prevalência de sintomáticos
respiratórios entre os usuários de uma Unidade de Saúde no município do Rio de Janeiro e conhecer a
prevalência de tuberculose pulmonar, entre sintomáticos respiratórios usuários de uma Unidade de
Saúde no município do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo seccional, através de entrevista de
triagem a 1873 indivíduos, dos quais 157 tornaram-se sujeitos do estudo. Dos 157 sujeitos, a média de
idade foi de 42,8 anos, 88 (56,1%) eram do sexo masculino; 82 (51,9%) com idade entre 37 e 58 anos;
59 (37,8%) declararam-se pardos, 84 (53,7%) informaram ser solteiros; com relação a escolaridade 82
(52,4%) informaram ter cursado o ensino médio e 90 (57,4%) informaram possuir renda familiar menor
ou igual a um salário mínimo. Quando questionados sobre os sintomas que motivaram a busca do
serviço de saúde, 31 (37,8%) informaram febre, 63 (76,8%)
queixaram-se de tosse, 42 (51,2%)
informaram ter expectoração, 28 (34,1%) informaram ter perda de apetite e 29 (37,8%) queixaram-se de
sudorese noturna como principais sintomas para procura de atendimento. Com relação ao resultado do
exame de baciloscopia realizado pelos pacientes com sintomas
respiratórios, a prevalência de
tuberculose encontrada entre os sintomáticos respiratórios foi de 11%. Ao correlacionar a faixa etária
dos pacientes com o
resultado dos exames de baciloscopia foi possível observar que 17,2% dos
pacientes com resultado positivo de baciloscopia tinham faixa etária de 18 a 35 anos, considerados
jovens e economicamente ativos. As relações de gênero
versus resultado positivo do exame de
baciloscopia trouxe uma porcentagem equivalente, sendo positivo em 11,1% das entrevistados do sexo
feminino e 10,9% do sexo masculino. A estimativa de sintomáticos respiratórios na população em geral
e em grupos de risco específicos para tuberculose, bem
como a prevalência da doença entre os
sintomáticos, são elementos
fundamentais para avaliar a magnitude da doença em determinada
localidade.
Conhecer estes dados relacionados a realidade epidemiológica do meio
possibilita
organização adequada do serviço, das atividades preventivas e assistenciais realizadas pelo Programa
de Controle de Tuberculose. As
características de natureza sociodemográficas e econômicas
confirmaram que a tuberculose é uma doença associada à baixas condições de vida. Notou-se maior
risco de infecção em adultos em idade produtiva, o que torna suas condições de sobrevivência ainda
mais desfavoráveis. Há várias décadas, os organismos internacionais recomendam a busca ativa de
sintomáticos respiratórios como estratégia para o diagnóstico precoce da tuberculose . Os locais ideais
para se organizar a procura de casos são os serviços de saúde, onde a detecção de casos entre os
sintomáticos respiratórios deve ser uma atitude permanente e incorporada à rotina de atividades dos
profissionais de saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Sinais e sintomas respiratórios, Tuberculose pulmonar.
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Abstract: Tuberculosis despite being a curable disease , its propagation and transmission process
weren´t vanished in a definite way, and nowadays still one of the major issues concerning health service,
not just in Brazil but also in other cities around the world. One of the primaries factors for new cases is
the time which the sick patient keeps the chain of transmission .A current study aimed the importance of
knowing the prevalence of respiratory symptoms among the patients of a health care unit from Rio de
Janeiro city. It was performed a
sectional study through a medical screening interview with 1873
individuals, which 157 became study subject. Among the 157 individuals , the average age was 42,8
years old, 88(56,1%) were male, 82(51,9%) with age between 32 and 58 years old, 59(37,8%) declared
themselves as brownish color ,84(53,7%)were single, regarding education 82(52,4%) graduated from
high school and 90(57,4%) has familiar income equal or below a minimum wage. When they were
asked about the symptoms that forced them to search for a health care service , 31(37,8%) told fever,
63(76,8%) complained about
coughing , 42(51,2%) sputum , 28(34,1%) had loss of appetite and
29(37,8%) complained about night sweats as the primaries symptoms that made these patients look for
medical care. Regarding skin smear exams results performed
on respiratory problem patients, the
prevalence of tuberculosis found on them was 11%. By correlating the age range with the skin smear
exams results it was possible to see that 17, 2% of the patients with a positive skin smear result were
between 18 and 35 years old, considered youngsters in economically active age groups. The gender
relations versus positive skin smear positive result brought an equivalent percentage, 11, 1% of the
interviewees were female and 10, 9% were male. The estimated of respiratory symptomatic among
general population and specific risk group for tuberculosis , as well in disease prevalence among the
symptomatic patients , those are important elements to evaluate the magnitude of the disease in a
particular place. Knowing these
data related to epidemiological reality enables a proper service
organization of preventive and assistencial activities performed by tuberculosis program control .The
social demographic and economical features confirmed that
tuberculosis tied up with poor living
conditions .It was noted a high risk of infection among adults in a productive age which make their
surviving conditions even more unfavorable. During decades internationals associations recommended
the active search for respiratory symptomatics as a strategy for an early diagnosis of tuberculosis. The
ideal places to find tuberculosis cases is health service, where the detected cases among respiratory
symptomatics should be a permanent habit and incorporated into health professionals daily activities.
Keywords: Pulmonary tuberculosis, Respiratory signs and symptoms, Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MonalisaGarciaDeOliveira.pdf

Nº de Classificação: 18300
OLIVEIRA, Thaya Conti de Souza. Fatores de risco associados à síndrome metabólica em mulheres
na atenção primária à saúde: subsídios para a construção de um modelo de cuidado de enfermagem.
2012 . p. 112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Stipp, Marluci Andrade Conceição
Resumo: Objetivos: Estimar a prevalência de Síndrome Metabólica (SM) em mulheres na atenção
primária; Verificar a associação entre fatores de risco e a síndrome metabólica nesse grupo de mulheres;
e Elaborar subsídios para a construção de um modelo de cuidado a mulheres na atenção primária à
saúde que vivenciam essa problemática. Hipótese: Há associação entre a variável dependente, a
síndrome metabólica, e as variáveis independentes, condições de saúde e hábitos de vida. Metodologia:
Estudo transversal, correlacional descritivo, com abordagem quantitativa desenvolvido no Hospital Escola
São Francisco de Assis (HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A pesquisa foi
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aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, protocolo nº.
119/2010. Resultados: Foram estudadas 150 mulheres com idade entre 19 e 81 anos, e média de
54,1±13,4 anos. A prevalência de síndrome metabólica foi de 58%, e os fatores de risco mais frequentes
foram obesidade abdominal (70,6%), pressão arterial elevada (61,3%) e baixo nível de HDL-c (60%).
Idade, menopausa e uso de pílula anticoncepcional foram as variáveis que estiveram significativamente
associadas ao maior risco de SM. Já cor da pele, estresse, padrão de sono, atividade física, atividade de
lazer, uso de álcool, tabagismo, histórico familiar de doença cardiovascular e reposição hormonal não
estiveram significativamente associados à SM. Conhecer o perfil epidemiológico dos usuários atendidos
possibilita ao enfermeiro determinar o seu processo de trabalho, na organização da assistência em
saúde, de acordo com as especificidades do grupo. Além disso, esse conhecimento favorece a escolha
da teoria de Enfermagem que melhor se aplica às necessidades da população. É relevante salientar a
importância da implementação das teorias de Enfermagem na prática do profissional, a fim de viabilizar o
fortalecimento da Enfermagem como ciência. Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias de
cuidado à saúde cardiovascular, envolvendo a participação ativa dos usuários, com o propósito de
estimular a promoção da saúde e a prevenção de agravos.
Palavras-chave: Enfermagem, Fatores de risco, Mulheres, Síndrome metabólica.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18302
SILVA, Vivianne Mendes Araujo. O primeiro contato da mãe com o bebê após o nascimento: uma
perspectiva da assistência de enfermagem. 2012 . p. 77. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Moura, Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Trata o estudo da vivência materna acerca do primeiro contato com o bebê após o nascimento
e analisar as expressões maternas sobre assistência de enfermagem recebida à luz da Iniciativa do
Hospital Amigo da Criança. Pesquisa qualitativa e exploratória, em uma maternidade pública do município
do Rio de Janeiro. Participaram vinte e quatro parturientes, escolhidas de forma aleatória, atendendo aos
critérios éticos da pesquisa. Para análise dos dados utilizaram-se os conceitos de Bardin. Dos resultados
emergiram duas categorias temáticas: vivências das parturientes frente ao primeiro contato com o bebê
após o nascimento e expressões maternas sobre a assistência de enfermagem recebida. Das mulheres
entrevistadas, verificamos que a maioria foi recepcionada com o seu bebê em um intervalo de trinta
minutos, ou seja, após a realização dos procedimentos imediatos na sala de parto; e apenas uma minoria
recebeu o bebê logo após o nascimento. Nas expressões as mães demonstraram um cenário de atenção
acolhedor, seguro e confiante, onde as emoções e sentimentos eram de alegria e felicidade. Conclusões:
Dar voz às mulheres, constituiu-se um forte indicador de qualidade na perspectiva da humanização da
assistência, considerandoo suporte oferecido pela enfermeira na recepção do bebê, possibilitando mais
segurança e o vínculo afetivo mãe-filho. O contato precoce como prática na recepção do bebê logo após
o nascimento deve ser estimulado e motivado pelos profissionais que assistem ao parto, considerando os
dez passos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, como uma prática.
Palavras-chave: Enfermagem, Relações mãe-filho, Saúde da mulher.
Notas Gerais:, Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 17586
MATOS, Patricia Salles Damasceno de. A presença do acompanhante na percepção da mulher: um
enfoque da atenção humanizada ao parto. 2002 . p. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de
Janeiro; 2002.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Moura, Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a percepção da mulher acerca da contribuição da
presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e parto. Parte-se do pressuposto fundamental
para esta pesquisa, cuja proposta é que a humanização da assistência em saúde, especialmente durante
os momentos descritos, constitui requisito fundamental para a qualidade dos serviços, visando estimular
a ampliação das discussões sobre o modelo assistencial vigente. Por sua vez, do ponto de vista da
sociedade, os movimentos sociais, em particular o grupo usualmente denominado de feminista, têm
influenciado a atenção à saúde da mulher, pressionando no sentido da adoção de medidas assistenciais
humanizadas ao parto. Uma das providências em implementação é a permanência do acompanhante de
escolha da mulher (parturiente) durante o trabalho de parto e parto: alguns órgãos governamentais,
baseados nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, regulamentaram esta permanência,
como é o caso da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. A rigor, por influência de um
modelo tradicional que alijava outros atores sociais que não a paciente e a equipe de saúde do ambiente
em que se prestavam cuidados às puérperas, as pessoas, de um modo geral, ainda estão em fase de
transição no que se relaciona com a opinião sobre o assunto. Possivelmente devido a isso, observações
do cotidiano institucional levam a identificar resistências de profissionais de saúde, equipes e dirigentes
no que tange a garantir o direito da mulher em contar com o apoio de acompanhante no processo da
parturição. No âmbito da produção científica, desconhecemos estudos e pesquisas que focalizem a
percepção das mulheres sobre essa mudança cultural na forma de assistência. No desenvolvimento da
pesquisa, será privilegiada uma abordagem descritiva e qualitativa, com emprego do método de História
de Vida, tal como indicado metodologicamente por Bertaux (1980). O corpusanalisado é formado
utilizando a técnica de entrevistas abertas, coletadas junto aum grupo de informantes constituído por
quinze puérperas que tiveram o acompanhante durante o parto e trabalho de parto, em maternidade
pública municipal no Rio de Janeiro. A partir da análise dos dados, baseada fundamentalmente na
abordagem teórico-prática de Robbie Davis-Floyd e na teoria de Enfermagem de Watson, serão
avaliadas três categorias analíticas, a saber: a) a escolha do acompanhante: um gesto iniciado antes da
chegada à maternidade, com quatro subcategorias: a mãe como acompanhante, o marido como
acompanhante, a presença de outros acompanhantes e a ausência do escolhido; b) a percepção sobre
gestação, parto e a presença do acompanhante e c) a influência do acompanhante na atenção à
puérpera, com subcategorias enfatizando o cuidado, o ambiente e a humanização da assistência.
Pretende-se com este trabalho demonstrar a importância da presença de acompanhante, em função do
apoio, força, carinho e segurança emocional no processo do nascimento e parto; a frustração pela
ausência e o temor decorrente da cultura hospitalar do silêncio. Pretende-se ainda sugerir direções para
a atualização da formação dos profissionais e das práticas institucionais, tendo em vista fortalecer a
participação de clientes e de acompanhantes, com o propósito mais elevado de humanizar a assistência,
garantir direitos constitucionais dos cidadãos e aprimorar qualitativamente os serviços de saúde em
nosso pais.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Hospitalização, Parto humanizado, Saúde da mulher.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_PatriciaSallesDamascenoDeMatos.pdf
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Nº de Classificação: 18340
SILVA, Antonio Welhington da. Avaliação do programa de atenção à saúde do trabalhador: uma
abordagem da atenção primária. 2012 . p. 53. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da
Saúde) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Odontologia
Linha de Pesquisa: Distribuição e fatores determinantes dos agravos à saúde nas populações humanas
Orientador: Oliveira, Angelo Giuseppe Roncalli da Costa
Resumo: A industrialização acelerada, vinda com a revolução industrial, provocou mudanças profundas
no mundo do trabalho. Essas mudanças levaram para o meio das famílias os riscos do ambiente do
trabalho, em um processo de domicilização do risco. Na busca de atender de forma integral a saúde dos
trabalhadores o Brasil integra a Atenção à Saúde dos Trabalhadores à Atenção Básica, tendo a
Estratégia de Saúde da Família como porta de entrada deste sistema. O estudo busca avaliar se as
ações de atenção à saúde do trabalhador têm sido desenvolvidas na atenção básica, via Estratégia
Saúde da Família. Trata-se de um estudo quantitativo, com uma abordagem metodológica avaliativa,
privilegiando a avaliação normativa. Como público alvo, estão os profissionais da Equipe de Estratégia de
Saúde da Família, nos municípios de Paus dos Ferros, Caicó, Mossoró e Natal, no estado do Rio Grande
do Norte. A amostra é composta de 405 Profissionais (Médicos, Enfermeiros, Auxiliar/Técnico de
Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde) em 87 Unidades de Saúde da Família dos 4 municípios.
O instrumento de coleta utilizado é constituído de uma Lista de Verificação, a partir do Caderno de
Atenção Básica nº 5 – Saúde da Família – Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde. Analisaram-se
os dados a partir de uma descrição das variáveis na forma de frequência percentual. Observou-se que os
profissionais da Saúde da Família conhecem o programa de atenção à saúde do trabalhador, no entanto
não conhecem o Caderno de Atenção Básica nº 5, que é um instrumento de orientação. Em
consequência da não apropriação dos profissionais da ESF com a saúde do trabalhador estas ações não
são realizadas, principalmente as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Educação em Saúde
do Trabalhador.
Palavras-chave: Atenção básica, Avaliação, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18341
MARTINS, Claudia Cristiane Filgueira. No caleidoscópio o estresse da equipe de enfermagem da UTI
do HUOL. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Santo, Viviane Euzébia Pereira
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar o estresse na equipe de enfermagem da terapia
intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. A população analisada foi constituída por trinta e oito
(38) profissionais de enfermagem, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam na UTI do
referido hospital. Os dados foram coletados no período de setembro a novembro de 2011 em duas
etapas distintas. A primeira, a aplicação do inventário de sinais e sintomas do estresse de Lipp (ISSL),
permitiu a mensuração da fase do estresse em que cada membro da equipe se encontrava. Após isso, os
dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel 2010 e analisados conforme as diretrizes do
inventário propostas por Lipp, 2000. Seguido essa análise, foi possível realizar a segunda etapa da
pesquisa, sendo esta constituída por uma entrevista semiestruturada destinada àqueles trabalhadores
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que se encontravam na segunda fase do estresse, a de resistência. A análise das entrevistas foi baseada
na proposta de análise do conteúdo de Bardin2004, a qual permite a criação de categorias a partir do
agrupamento de ideias presentes nas falas dos entrevistados. Como resultado, obteve-se que a
população estudada é de maioria feminina (78,9%), na faixa etária entre 30 e 39 anos (50%),casadas
(52,3%) e com duplo vínculo empregatício (65,7%). A fase de maior predominância, segundo o inventário
de Lipp, foi a de resistência ao estresse, presente em 44,7% da equipe e tendo com sintoma físico de
maior predominância a sensação de desgaste físico constante, percebido em 16,8% dos participantes, e
o psicológico, a irritabilidade excessiva e a sensibilidade emotiva de escores iguais a 26,3%. Quanto aos
dados qualitativos, foi possível delinear três categorias e quatro subcategorias, sendo as seguintes
categorias: a organização do cuidado na terapia intensiva; o excesso de trabalho dos profissionais de
enfermagem e o relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem na UTI. E como subcategorias: a
organização do trabalho como fonte de pressões e cobranças; o trabalho noturno e suas consequências
para a saúde desses profissionais; o corpo traduzindo os sinais e sintomas do estresse; e a comunicação
deficitária entre os membros dessa equipe de trabalho. Assim, a concretização desse estudo permitiu
visualizar o fenômeno do estresse na equipe de enfermagem do HUOL como um caleidoscópio de
reflexões, sensações e experiências percebidas por esses profissionais em diferentes áreas de sua vida.
Constatou-se, ainda, que o fortalecimento da temática estresse dos profissionais de enfermagem precisa
ser instrumentalizada e estimulada em diversos espaços de discussão da enfermagem para que esses
trabalhadores sejam incitados a cuidar melhor de si para, assim, cuidar da saúde do outro.
Palavras-chave: Enfermagem, Estresse, Unidades de terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-10-10T001352Z4601/Publico/ClaudiaCFM_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18342
FERNANDES, Fernanda de Medeiros. Atenção à saúde da pessoa idosa na Estratégia Saúde da
Família no município de Santo Antônio/RN: um estudo de caso. 2012 . p. 100. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Menezes, Rejane Maria Paiva de
Resumo: Segundo as estimativas demográficas, até o ano de 2025 o Brasil será o sexto país do mundo
em número de idosos. Por essa razão, é função das políticas públicas contribuir para que as pessoas
alcancem idades avançadas com melhor saúde. O atual modelo assistencial de vigilância à saúde
através da Estratégia Saúde da Família (ESF) configura-se como a porta de entrada no atendimento da
pessoa idosa no Sistema Único de Saúde (SUS), como também num espaço de desenvolvimento de
práticas de promoção a saúde, prevenção e controle das doenças crônicas não degenerativas, a fim de
evitar ou prevenir a instalação de incapacidades nessa população e melhorar sua qualidade de vida.
Objetivou-se neste estudo analisar a atenção à saúde da pessoa idosa prestada pelos profissionais da
ESF com vistas ao alcance de um atendimento integral. O estudo é descritivo do tipo estudo de caso com
abordagem quantitativa, realizado no município de Santo Antônio/RN. A população incluiu todos os
profissionais de saúde integrantes da ESF do município que aceitaram participar da pesquisa, totalizando
80 profissionais. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado com questões abertas
e fechadas sobre informações sócio demográficas, de formação profissional e as ações desenvolvidas
pelos profissionais no atendimento a pessoa idosa na atenção básica de saúde. Os resultados foram
analisados a partir de um banco de dados tabulados em planilha Excel, discutidos de acordo com a
estatística descritiva simples, apresentados em tabelas, gráficos e quadros através de frequências,
mediana e valores de tendência central. Obteve-se predomínio de profissionais de nível médio, do sexo
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feminino, com idade entre 30 a 34 anos, com formação profissional concluída nos últimos 10 anos, sem
pós- graduação na área de geriatria ou gerontologia e maioria sem capacitação em gerontologia. Os
familiares e cuidadores, considerados membros da tríade do cuidado ao idoso, na atenção primária de
saúde, são os componentes da rede social de apoio mais identificados pelos profissionais (66,3%). O
acesso da pessoa idosa à Unidade Básica de Saúde da Família foi considerado por 83,8% dos
profissionais como o fator que mais interfere nas ações de saúde junto ao idoso.Quanto à inserção da
família no cuidado, 98,8% dos profissionais consideram a família como um dos objetivos da assistência,
porém 82,5% auxiliam a família a conhecer sua função e participar do cuidado junto ao idoso, embora se
observe que, nenhum profissional faz uso de instrumentos de avaliação da funcionalidade da família.
Quanto às ações realizadas junto ao idoso, 91,25% realizam visita domiciliar ao idoso; 88,75% realizam o
acolhimento; 77,5% conhecem os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos dos idosos, suas
famílias e da comunidade; 51,25% complementam as ações através da intersetorialidade; 50% participam
de grupos de vivência de idosos; 33,75% mantem a caderneta de saúde da pessoa idosa atualizados;
11,25% dos profissionais realizam o Planejamento Terapêutico Singular (PTS) e poucos realizam ações
de promoção à saúde de acordo com o PTS. Identifica-se um déficit em algumas categorias profissionais
na identificação de idosos frágeis e o acompanhamento dos mesmos em domicílio. Conclui-se, que a
atenção à saúde da pessoa idosa desenvolvida pelos profissionais da ESF no contexto desse estudo,
diverge entre as categorias profissionais; verificam-se fragilidades quanto à promoção do envelhecimento
ativo e saudável e no estabelecimento de uma atenção integral e integrada a pessoa idosa. Recomendase a adoção de atividades de educação permanente por parte da Gestão Municipal, a priori para os
profissionais da ESF na perspectiva das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa
Idosa e posteriormente para os demais profissionais que integram a rede de atenção a saúde da pessoa
idosa em todos os níveis de atenção no município para a elaboração de estratégias e práticas que
promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, impactando resultados efetivos
e concretos em termos de produção de saúde na realidade brasileira.
Palavras-chave: Enfermagem, Programa de saúde da família, Saúde do idoso.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2013-02-06T231356Z4773/Publico/FernandaMF_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18344
BRANDÃO, Isabel Cristina Araújo. A atuação do enfermeiro na estratégia de atenção integrada às
doenças prevalentes na infância. 2012 . p. 99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na vigilância à saúde
Orientador: Monteiro, Akemi Iwata
Resumo: A estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância, desenvolvida pela
Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância foi criada em 1994 e
primeiramente introduzida nos países africanos e asiáticos. Em 1996 o Ministério da Saúde deu inicio a
sua implantação no Brasil, priorizando as regiões Norte e Nordeste, onde estão localizados os maiores
índices de mortalidade infantil do país. A principal meta da AIDPI é promover uma rápida e significativa
redução da mortalidade na infância em decorrência de causas evitáveis, particularmente as doenças
prevalentes na infância. A referida estratégia foi criada para ser desenvolvida por profissionais médicos e
enfermeiros devidamente treinados. Considerando que o grupo materno infantil responde por parcela
significativa da procura nos serviços de saúde, em sua maioria crianças menores de cinco, e sendo o
enfermeiro o profissional de saúde que vem assumindo grande parcela da atenção prestada a esse
público, convém tecer a seguinte questão de pesquisa: Como vem se dando a atuação dos enfermeiros
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na operacionalização da Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI)?
Nesse sentido a presente pesquisa se propôs a: Analisar a atuação do enfermeiro na estratégia de
Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância no município de Natal, Rio Grande do Norte, e
mais especificamente: Descrever as ações que as enfermeiras prioriza no seu atendimento a criança na
USF; Averiguar o entendimento das enfermeiras acerca da AIDPI; e Identificar os fatores que influenciam
a atuação das enfermeiras em AIDPI. Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem descritiva. A
pesquisa empírica foi desenvolvida no município de Natal no período de março a maio de 2012. O
universo foi constituído por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família e a amostra conta com 16
sujeitos. Para a realização dessa pesquisa o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em concordância com a Resolução Nº.
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo Parecer nº 187/2012. Os dados foram obtidos através
de um questionário, para levantamento do perfil de formação das enfermeiras e de uma entrevista guiada
por roteiro semi-estruturado.Os dados foram tratados à luz da análise categorial temática de Bardin e
analisados através da estruturante do SUS particularmente, aquelas voltadas para atenção à saúde da
criança; da literatura existente relacionada a temática AIDPI, bem como das discussões acerca dos
modelos assistenciais. Os resultados permitiram identificar como temática central estudo ‘O enfermeiro
no contexto da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância’,a qual resultou no surgimento de
duas categoria de análises: ‘Atuação do enfermeiro na atenção à criança’ e ‘Posição do enfermeiro em
relação ao AIDPI’, seguidas de suas respectivas subcategorias. Observa-se que as enfermeiras
consideram a AIDPI util, eficaz e importante para acompanhar crianças doentes dentro da lógica
curativista, entretanto desconsideram o carater de promoção da saúde e prevenção de doenças da
mesma. Constatou-se que as enfermeiras ainda realizam o atendimento das crinaças dentro do modelo
biomédico e que essas mesmas profissionais são submetidas a condições de trabalho precarizadas e
insalubres em virtude da falta de recursos humanos e materiais. Verificou-se que as profissionais não
seguem os protocolos da estratégia em virtude de entraves relacionados a prescrição de medicamentos
pelo enfermeiro, o ato médico, a falta de incentivo, capacitação e fiscalização por parte da gestão
municipal de saúde e do Conselho Regional de Enfermagem. Por fim, foi possivel verificar que o
comportamento das mães mediante a situação de saúde de seus filhos tem mudado, uma vez que elas
estão mais preocupadas e engajadas em acompanharem o crescimento e desenvolvimento saudáveis de
suas crianças, dentro da lógica do modelo promocional de saúde.
Palavras-chave: AIDPI, Enfermagem, Saúde da criança.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18345
LIMA, Izabella Bezerra de. Representações sociais da hanseníase: em foco o estigma no contexto da
saúde mental. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na saúde mental e coletiva
Orientador: SImpson, Clélia Albino
Resumo: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, que tem
preferência pelos nervos periféricos. Por isso, possui um grande potencial para provocar incapacidades
físicas que podem, inclusive, evoluir para deformidades. A hanseníase também é conhecida como “lepra”,
termo carregado de uma concepção que caracterizava a doença como deformante e incurável, ligada ao
estigma e ao preconceito. Nesse contexto, este estudo objetiva apreender as representações sociais da
hanseníase que interferem modificando as relações interpessoais do portador da hanseníase no que diz
respeito ao estigma e preconceito. E como objetivos específicos: descrever as mudanças ocorridas nas
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atividades da vida diária do portador e família, aplicar a escala SALSA (Screening of Activity Limitation
and Safety Awareness) para identificar significados; identificar o grau de participação do doente de
hanseníase junto ao grupo de pertença. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, exploratóriodescritivo, tendo a Teoria da Representação Social como referencial metodológico. O número de sujeitos
da pesquisa foi de 22, que se encontravam em tratamento com poliquimioterapia, atendidos no
ambulatório de doenças infectocontagiosas do Hospital Giselda Trigueiro, localizado na cidade de NatalRN. Os usuários foram de ambos os sexos, entre 16 a 79 anos de idade, com diagnóstico de hanseníase
paucibacilar ou multibacilar, e que aceitaram participar espontaneamente do estudo. Projeto aprovado
pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes, protocolo nº 147/08, em 04 de julho de
2008, teve como instrumento de coleta de dados, um roteiro para a identificação do colaborador, a escala
SALSA e a escala de Participação e uma entrevista semi-estruturada, gravada individualmente, por meio
de dispositivo eletrônico, em ambiente apropriado e que não teve interferência de terceiros. A análise dos
resultados obtidos a partir do questionário de Identificação, da Escala SALSA e da Escala de Participação
ocorreu através da construção de tabelas e gráficos, com a utilização do Microsoft Excel Start 2010. O
material gravado, transcrito e preparado, foi submetido à Análise lexical do Software Analyse Lexical par
contexte d’um Ensemble de Segments de Texte (Alceste) e posteriormente á Análise de Conteúdo de
Bardin.Os sujeitos da pesquisa eram em sua maioria formados por homens (14), com idade inferior a 60
anos (91%), com ensino Fundamental Incompleto (41%), em união estável ou casado (68%), e com
diagnóstico de hanseníase dimorfa (41%) e tuberculoide (32%). Aplicação das escalas SALSA e de
Participação mostraram baixa influencia do diagnóstico de hanseníase na vida diária dos sujeitos, assim
como nas suas relações de participação na sociedade. No entanto, na análise das entrevistas, foi
observado a construção de duas categorias, a primeira referente a aceitação da doenças como processo
de adoecimento comum a vida humana e a segunda, como processo de adoecimento permeado por
sentimento negativos, no qual o doente sente a necessidade de negar para a sociedade e muitas vezes
para si, que está com hanseníase. A partir da população observada, chegou-se a identificar que a
Representação Social da Hanseníase está em processo de transição, no qual, as ações de educação em
saúde tem surtido efeito positivo no combate ao estigma e preconceito, mas ainda os usuários tem
vivenciado esse processo de adoecimento com grande medo do preconceito, e se vê obrigado a negar a
existência da doença e do tratamento.
Palavras-chave: Enfermagem, Estigma, Hanseníase, Preconceito, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18346
GALVÃO, Mayana Camila Barbosa. Vivência de mulheres em situação de cárcere penitenciário
durante o período gestacional. 2012 . p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na vigilância à saúde
Orientador: Davim, Rejane Marie Barbosa
Resumo: O aumento gradativo da violência na sociedade brasileira vem resultando no crescimento da
população carcerária ao longo dos últimos anos, bem como a proporção de mulheres em relação aos
homens. A participação da mulher no crime e o papel que esta assume no seio familiar fazem com que
este fenômeno represente crescente problema social. Na maioria, as detentas são jovens, em idade
reprodutiva, tornando a gravidez uma situação recorrente no período em que estão cumprindo pena. Os
estudos que tratam a criminalidade feminina são escassos e pouco esclarecedores quanto sua real
dimensão, especialmente se direcionados as mulheres que vivenciaram a gestação nesse ambiente.
Diante destas considerações, esta pesquisa teve como objetivos: identificar as características
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sociodemográficas e obstétricas de mulheres em situação de cárcere penitenciário que vivenciaram a
gestação no Complexo Penal Dr. João Chaves na cidade de Natal no Estado do Rio Grande do Norte e
descrever a vivência dessas mulheres durante o período gestacional. Trata-se de uma pesquisa
descritiva de natureza qualitativa. Os dados foram obtidos por meio de entrevista estruturada junto a nove
mulheres durante os meses de agosto e setembro de 2011 que atenderam aos critérios de inclusão
estabelecidos previamente e organizados conforme os preceitos de análise temática segundo Bardin.
Desse processo de codificação e categorização emergiu uma temática central: vivência da mulher
grávida dentro de um presídio, originando três categorias: sentimentos que permeiam a mulher grávida
presa; assistência a saúde a gestante encarcerada e as relações interpessoais da gestante dentro do
presídio. Os dados foram analisados de acordo com a literatura disponível e o estudo revelou que as
mulheres ao vivenciarem a gravidez dentro do presídio estão mais propícias a experimentarem
sentimentos negativos devido a falta de estrutura do sistema para atender suas necessidades,
distanciamento das relações familiares e convivência com pessoas estranhas. A assistência à saúde
destinada a essas mulheres é deficitária e em muitas vezes não ocorre, colocando em risco a vida do
bebê e da própria mãe, sendo esta uma realidade preocupante na saúde pública brasileira. No que diz
respeito às relações interpessoais, estas foram marcadas pelo distanciamento dos familiares,
principalmente devido ao fator socioeconômico, sendo uma dificuldade para o enfrentamento da gestação
no presídio e registro de abuso de poder por parte de profissionais que trabalham na instituição. Por fim,
espera-se que o estudo possa dar visibilidade ao tema pouco discutido na literatura e contribuir para a
construção de políticas públicas específicas para tal realidade, como forma de minimizar os efeitos do
encarceramento durante o período gestacional.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestação, Prisões, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-12-17T061646Z4681/Publico/MayanaCBG_DISSERT.pdf
Nº de Classificação: 18347
PEREIRA, Renata de Lima Pessoa. O estudo da morte na formação do enfermeiro: percepção de
estudantes. 2012 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e trabalho em enfermagem e saúde
Orientador: Germano, Raimunda Medeiros
Resumo: O presente estudo tem como objetivo compreender a percepção de estudantes de enfermagem
acerca do estudo da morte no processo de formação acadêmica, desvelando sentimentos e significados
gerados ao estudar essa temática. Para sua realização, o projeto foi aprovado pelo comitê de ética da
UFRN, conforme Parecer nº 234/2012. Utiliza uma abordagem qualitativa, com enfoque fenomenológico,
apoiando-se nas ideias do filósofo alemão Martin Heidegger. Foram entrevistados dez estudantes que
responderam às seguintes questões norteadoras: em que momento de sua formação a temática morte e
morrer é estudada? A que sentimentos esse tema remete? Qual o significado de estudar esse tema na
formação do enfermeiro? A análise das falas mostra que a temática morte e morrer é abordada de
maneira muito pontual em disciplinas diferentes, inexistindo um diálogo entre elas. Revelam o medo e
angústia como sentimentos presentes ao estudar o tema; reconhecem o estudo desta temática como um
momento importante de reflexão para compreender que a morte não é um fracasso da ação de cuidar,
sendo uma oportunidade para entendê-la como fenômeno natural. Nessa perspectiva, podemos concluir
que o discente precisa ser conduzido em seu processo de formação não o separando do seu existir no
mundo-com-os-outros, mas interligando seus conceitos, entendendo seus sentimentos enquanto ser, e,
dessa forma, respeitar e cuidar do homem como um ser-para-a-morte. Portanto, o grande desafio para a
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educação em enfermagem é criar espaços de discussão acerca da morte, entre professores e
estudantes, particularmente, nas disciplinas que abordam o tema.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Estudantes, Morte.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18348
MESQUITA, Simone Karine da Costa. Abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros:
compreensão de docentes de enfermagem. 2012 . p. 120. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na Saúde mental e coletiva
Orientador: Meneses, Rejane Millions Viana de
Resumo: No mundo hodierno são notórias as mudanças nos aspectos social, ético, econômico e político
na sociedade, as quais atingem de modo incisivo, o ensino superior, exigindo uma série de modificações
e uma nova visão na formação de enfermeiros, a fim de atender as demandas do Sistema Único de
Saúde. Diante disso, as instituições formadoras e os docentes são convidados a enfrentar os novos
desafios e refletir sobre suas práticas, a fim de favorecer uma maior flexibilidade e capacidade de
articulação, utilizando abordagens pedagógicas e metodologias inovadoras, para fazer frente às
exigências de uma sociedade globalizada. O presente estudo tem como objetivo analisar a perspectiva
do docente no que concernem as abordagens pedagógicas utilizadas na formação de enfermeiros e
identificar as abordagens pedagógicas empregadas por docentes na formação de enfermeiros. Trata-se
de uma pesquisa de campo do tipo exploratória, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ? UFRN, sediada na
cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A população foi composta por cinquenta e três
docentes. Desta população, foi selecionada uma amostra de vinte docentes que atuam na referida
Instituição. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro de 2011, através da técnica de
entrevista semi-estruturada e da utilização de um questionário. Os dados obtidos serão analisados
individualmente, em dois momentos: No primeiro momento, a análise quantitativa referente aos dados
obtidos por meio da técnica de entrevista, os quais foram submetidos aos procedimentos metodológicos
da análise de conteúdo proposta por Bardin. No segundo momento, análise quantitativa dos dados
quantitativos coletados resultantes dos questionários aplicados aos docentes e dos dados de
identificação dos participantes, os quais foram transferidos para uma planilha eletrônica do Microsoft
Excel XP, com tabulação e organização em tabelas dos dados, contendo suas frequências relativas e
absolutas. Vale salientar, que foram respeitados os aspectos presentes na Resolução CNS 196/96, a
qual refere os aspectos éticos e legais da pesquisa envolvendo seres humanos. Os resultados mostram
que 90% dos docentes participantes da pesquisa apresentam uma compreensão adequada das
abordagens pedagógicas não críticas, apenas 10% tinham um entendimento inadequado. Com relação
às pedagogias críticas, 80% dos participantes da pesquisa referiram uma compreensão adequada.
Porém, 70% dos docentes, apesar de terem uma compreensão adequada, relataram dificuldades durante
a tentativa de implementação destas pedagogias.A maioria dos docentes, como representabilidade de
80%, consideram as pedagogias não críticas relevantes na formação do enfermeiro, como também as
pedagogias críticas, sendo representada por 95% dos docentes. Com relação às características dos
participantes da pesquisa, 20% eram representantes do sexo masculino; com grau de titulação de 55%
com doutorado; referente ao tempo de serviço houve uma maior representatividade entre 15 a 45 anos,
com 45%. Contudo, com vista a identificar as abordagens pedagógicas que norteiam suas práticas
docentes na formação de enfermeiros da UFRN, revelou que tanto as pedagogias críticas, quanto e as
pedagogias não críticas estão presentes na prática de docentes da graduação em enfermagem. Isso
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reflete um momento de transição, visto que a presença das novas formas de ensinar já faz parte deste
contexto educativo. Por fim, cabe ressaltar, a importância compreender sobre modelos educacionais que
valorizam os aspectos científicos, éticos, pessoais no processo educativo. A pesquisa tem a pretensão de
proporcionar aos docentes a contribuição de novas possibilidades de ação no sentido de refletir sobre o
contexto de atuação, com competências pedagógicas necessárias para conduzir o processo de ensino,
em consonância com o novo paradigma pedagógico do ensino superior.
Palavras-chave: Abordagens pedagógicas, Ensino, Formação de enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/5/TDE-2012-09-19T225522Z4451/Publico/SimoneKCM_DISSERT.pdf

Nº de Classificação: 18349
ELIAS, Tatiana Maria Nobrega. Carga de trabalho de enfermagem e infecções relacionadas à
assistência à saúde em unidade de terapia intensiva. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Enders, Bertha Cruz
Resumo: Nas últimas décadas, a busca pela qualidade assistencial vem sendo amplamente discutida
pelas instituições e profissionais de saúde. Nesse contexto, compete ao enfermeiro a coordenação do
processo de provimento de pessoal de enfermagem, refletindo o compromisso com a qualidade da
assistência . Nesse processo, considera-se o aparecimento das Infecções Relacionadas à assistência à
saúde e suas possíveis associações com a carga de trabalho em enfermagem como um valioso indicador
da qualidade da assistência. Assim, a realização desta pesquisa contribui com os estudos realizados para
caracterizar a demanda de trabalho de enfermagem que favoreça uma prática assistencial segura. Este
estudo objetivou identificar a associação da carga de trabalho de enfermagem com o número de casos de
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, Infecção do trato urinário e Infecção de cateter Venoso
Central na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa,
descritiva, transversal e prospectiva, realizada no Hospital Unimed, em Natal-RN. A população foi
constituída por todos os pacientes submetidos a tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva do
Hospital por um período de 90 dias consecutivos em 2011. A amostra por conveniência foi
compostapelos pacientes admitidos nas UTIs no período da coleta de dados, totalizando amostra de 286
pacientes. Para realização da análise dos dados, foram utilizado os softwares: Statistica 6.0, SPPS
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 17.0 (2004) e Excel 2007. Na análise descritiva,
utilizaram-se Medidas de Tendência Central e Medidas de Dispersão ou Variabilidade e a utilização de
testes não paramétricos. Dos 286 pacientes, 88 eram da UTI II e 198 da UTI II. Predominou o gênero
masculino na UTI I (51,1%) e o feminino na UTI II (57,6%), Os pacientes da UTI I encontravam-se na
faixa etária entre 61 a 80 anos (39,8%) seguido de maior do que 80 anos (39,8%). Já na UTI II, a maioria
dos pacientes encontrava-se com idade entre 61 a 80 anos (38,9%) e, em seguida, os entre 41 a 60 anos
(24,2%). Em relação à classe do TISS de admissão predominou a classe II nas duas UTIs (59,1%),
seguido da classe III também nas duas unidades (34,6%). A maioria dos pacientes (70,6%) sai das UTIs
pertencendo à classe II do TISS. Na UTI I, o número médio de formulários do TISS 28 foi de 6, já na UTI
II esse valor cai para 3,2 formulários preenchidos.A média geral do TISS foi de 19,9 pontos nos pacientes
da UTI I e de 17 pontos na UTI II.Sobre a média de horas necessárias para prestar a assistência de
enfermagem adequada aos pacientes da UTI I, verificou-se que é de 10,7 horas; e na UTI II de 9,2 horas.
Constatou-se que as horas disponibilizadas pela equipe de enfermagem foram maiores na UTI II, com
valor médio de 19 horas disponíveis pela enfermagem desse setor. Na UTI I, que apresentou superior
necessidade de carga horária disponibilizada, verificou-se que o valor médio foi de 12,7 horas
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disponíveis. Verificou-se que apenas 2,4% dos pacientes dessas unidades apresentaram Pneumonia
Associada à Ventilação; 1,0% foram com infecção de cateter venoso central e de 1,4% dos pacientes
apresentaram infecção do trato urinário. A infecção associada à assistência a saúde ocorre, em média,
no décimo dia de internação. Na UTI II, esse valor médio se estende até o décimo segundo dia com um
excesso de 2,7 horas de assistência de enfermagem, enquanto que na UTI I o valor decai para o nono
dia de internação com uma deficiência de 12 horas de assistência. Conclui-se que os pacientes, em
geral, apresentaram uma classificação de necessidade de cuidado semi intensivo e tem sido atendidos
em sua necessidade de carga horária. Quanto a sua associação com as Infecções Relacionadas á
assistência a Saúde essa análise não foi possível de ser realizada em virtude do pequeno número de
notificações neste período. Sugere-se outros estudos mais aprofundados quantos aos fatores
relacionados às infecções me um período maior de análise.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Unidades de terapia intensiva.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18456
FRAZÃO, Cecilia Maria Farias de. Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Teoria de
Enfermagem. 2012 . P. 15. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Norte; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem
Orientador: Lira, Ana Luisa Brandão de Carvalho
Resumo: O enfermeiro no setor de nefrologia tem um importante papel na monitoração, apoio, avaliação
e educação, identificando as necessidades individuais de cada cliente e proporcionando meios de
prestação de serviço que visem uma melhor adaptação ao tratamento. Desta forma, torna-se fundamental
a implantação do processo de enfermagem, sob o contexto de um referencial teórico. Dentre esses,
destaca-se a teoria de adaptação de Roy. Destarte, objetivou-se estabelecer uma relação conceitual
entre os diagnósticos de enfermagem da NANDA-Internacional e os problemas de adaptação de Roy em
pacientes renais crônicos em hemodiálise. Estudo do tipo descritivo e transversal, realizado em um centro
de diálise, localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte. A população foi composta por 330
pacientes em hemodiálise, sendo a amostra de 80 pacientes, selecionados aleatoriamente, durante os
meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Os critérios de inclusão foram: ser portador da doença
renal crônica; estar cadastrado e submetido à hemodiálise na clínica em questão; e ser adulto (20 a 65
anos). Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiros de entrevista e de exame físico. A análise dos
dados ocorreu inicialmente através do raciocínio clínico e do julgamento diagnóstico. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (protocolo
nº 115/11), Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (no 0139.0.051.000-111), com
financiamento do Edital Universal MCT/CNPq 14/2010. Os resultados mostram que a maioria dos
pacientes era do sexo masculino (55%), casados (63,7%) e residentes na região metropolitana do Natal
(58,3%). A idade média foi 46,6 anos, com uma média de 8,7 anos de estudos escolares. Em relação aos
diagnósticos de enfermagem, obteve-se uma média de 6,65 diagnósticos, com destaque para: Risco de
Infecção (100%); Volume de líquidos excessivo (73,75%); Hipotermia (62,5%); Fadiga (51,25%). Por
outro lado, a média dos problemas adaptativos foi 6,5 e os principais foram: Retenção de líquido
intracelular (70%); Hipercalemia (70%); Hipotermia (63,75%) e Intolerância à atividade (50%). As relações
estabelecidas entre os DE da NANDA-Internacional e os problemas adaptativos propostos por Roy foram:
risco de quedas/risco de lesão e potencial para lesão; mobilidade física prejudicada e mobilidade andar e
/ou coordenação restritos; déficit no autocuidado para banho e vestir-se e perda de habilidade ao
autocuidado; hipotermia e hipotermia; integridade da pele prejudicada e integridade da pele prejudicada;
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volume de líquidos excessivo e retenção de líquido intracelular/hipercalemia/hipocalcemia/edema;
nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais; constipação e constipação; dor aguda
e dor aguda; dor crônica e dor crônica; Percepção sensorial perturbada: visual, auditiva e tátil e
deficiência de um sentido primário: visão, audição e tátil; insônia e privação do sono; fadiga e intolerância
à atividade; autocontrole ineficaz da saúde e falha no papel; disfunção sexual e disfunção sexual; baixa
autoestima situacional e baixa autoestima. Conclui-se que existe uma forte semelhança entre os
diagnósticos da NANDA-Internacional e os problemas adaptativos de Roy. Ademais, acredita-se que a
implantação do processo de enfermagem, através da teoria de Roy e da NANDA-Internacional em
pacientes renais crônicos em hemodiálise se faz necessária para subsidiar o direcionamento do
planejamento da assistência, contribuindo para o fortalecimento científico da enfermagem.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem, Teoria de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18350
ACOSTA, Aline Marques. Usuários frequentes de um serviço de urgência: perfil e motivos de busca
por atendimento. 2012 . p. 147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lima, Maria Alice Dias da Silva
Resumo: O estudo teve como objetivo geral analisar a utilização frequente por usuários adultos do
serviço de urgência de um hospital universitário. Trata-se de uma pesquisa de métodos mistos do tipo
explanatório sequencial. Foi realizada uma etapa de caráter quantitativo para descrever as características
demográficas e clínicas dos usuários frequentes do serviço de urgência e identificar as características da
utilização de serviço de urgência por usuários frequentes. A seguir, foi realizada uma etapa qualitativa,
com o propósito de explorar os motivos da utilização frequente do serviço de urgência. Os dados
quantitativos foram coletados por meio de registros dos prontuários eletrônicos dos pacientes, a partir de
uma amostra de 385 usuários frequentes do Serviço de Emergência de um hospital universitário da
região sul do Brasil. Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas por
telefone com 18 usuários frequentes, selecionados por uma amostra intencional. Os dados da etapa
quantitativa foram analisados no Programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), pela
utilização de técnicas de estatística descritiva e inferencial, com nível de significância de 5% (p<0,05).
Para o tratamento dos resultados qualitativos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática, com
a utilização do software Atlasti.6. Os resultados evidenciam que os usuários frequentes são responsáveis
por cerca de 24% do total de atendimentos realizados no serviço de urgência. O número de reincidências
no serviço variou de 4 a 58 vezes, tendo uma média de 6,59 vezes. A maioria da demanda desses
indivíduos no serviço ocorreu em dias úteis (81,3%) e no turno da manhã (58,4%). Os usuários
frequentes são um grupo com características heterogêneas, mas com fatores que os tornam mais
vulneráveis, como a idade avançada, a baixa escolaridade e a alta prevalência de condições crônicas.
Apesar de existir um grupo de pessoas que têm problemas de saúde de caráter não urgente e que
permaneceram menos de uma hora no serviço, de forma geral usuários frequentes são classificados com
níveis de risco mais elevados, permanecem mais tempo no serviço e têm alta taxa de mortalidade e de
internação hospitalar. A busca da unidade de urgência pelos usuários frequentes foi decorrente
principalmente de exacerbação ou complicação de condições crônicas e, em menor escala, de agravos
agudos recorrentes ou de tratamento prolongado. Para eles, o seu estado de saúde era uma situação de
urgência e exigia atendimento imediato. Foram identificados quatro aspectos relacionados à organização
da atenção à saúde que configuram a busca repetida por atendimento no setor de urgência: a facilidade
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de acesso, a capacidade de resolutividade, o vínculo e os retornos agendados para o serviço. A maioria
dos indivíduos utilizava também outros serviços de saúde, como a atenção primária e o ambulatório do
hospital. Os resultados evidenciaram o perfil dos usuários frequentes e indicaram lacunas no sistema de
saúde, contribuindo para melhor compreensão acerca da busca repetida por atendimento nos serviços de
urgência. Concluiu-se que usuários frequentes do serviço de urgência têm pior estado de saúde,
necessitando de cuidados em toda rede assistencial.
Palavras-chave: Enfermagem em emergência, Necessidades e demandas de serviços de saúde,
Serviços hospitalares.
Abstract: The present study aimed to analyze the frequent use of the emergency service of a university
hospital by adult users. A sequential explanatory design was adopted in this mixed method research. A
quantitative stage was performed to describe the demographic and clinical characteristics of frequent
users of emergency services and to identify the characteristics of emergency service use by these users.
A qualitative stage was subsequently performed, aiming to explore the reasons for frequent emergency
service use. Quantitative data were collected from patients’ online medical records in a sample comprised
of 385 frequent users of the emergency service of a university hospital in Southern Brazil. Qualitative data
were obtained from semi-structure interviews conducted by telephone with 18 frequent users, selected by
intentional sample. Data from the qualitative stage were analyzed with the Statistical Package for the
Social Sciences software (SPSS), as it uses descriptive and inferential statistical techniques with a 5%
significance level (p<0.05). Thematic content analysis was used to treat the qualitative results, using the
Atlasti.6 software. The results show that frequent users were responsible for approximately 24% of all
emergency service visits. The number of service recurrences varied from four to 58 times and the mean
was 6.59 times. Most of the demand for this service occurred on weekdays (81.3%) and in the morning
shift (58.4%). Frequent users comprise a group with heterogeneous characteristics, although with factors
that caused them to be vulnerable, such as advanced age, low level of education and high prevalence of
chronic conditions. Despite the existence of a group of individuals with health problems considered not to
be urgent who remained in the service for less than an hour, frequent users were usually categorized into
higher risk levels, remained in the service for longer periods and had high mortality and hospitalization
rates. The search for emergency services by frequent users mainly resulted from the exacerbation or
complication of chronic conditions and, to a lesser degree, from recurrent acute health problems or those
with a long period of treatment. According to these users, their health status was an urgent matter and
required immediate treatment. This study identified four aspects associated with the health care
organization, which represent the continuous search for emergency care: easy access to this service,
higher resolvability, the connection between patients and service and the followup visits booked for this
service. The majority of individuals also used other health services, such as primary care units and the
hospital’s outpatient clinic. The results revealed the profile of frequent users and indicated gaps in the
health system, thus contributing to better understanding of the continuous search for care in emergency
services. It could be concluded that frequent users of emergency services have poorer health conditions,
requiring care from the entire health network.
Key words: Emergency nursing, Health service needs and demands, Hospital emergency services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000872852&loc=2013&l=04fd3156a2943158
Nº de Classificação: 18351
SERBIM, Andreivna Kharenine. Redes e apoio social percebido por idosos usuários de um serviço
de emergência. 2012 . p. 122. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Paskulin, Lisiane Manganelli Girardi
Resumo: Os objetivos deste estudo longitudinal foram: analisar a rede de apoio formal e informal e o
apoio social percebido por idosos usuários do serviço de emergência do HCPA; caracterizar a amostra
segundo aspectos sociodemográficos, de saúde e de apoio; identificar as fontes de apoio e tipo de
relacionamento do idoso com a fonte; verificar associações entre a média do apoio social percebido e as
seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, escolaridade, número de filhos vivos, número de
pessoas residentes no domicílio, estado conjugal e arranjo familiar; comparar a rede de apoio e o apoio
social recebido e fornecido, citados pelos idosos que permaneceram hospitalizados, no momento do
atendimento na emergência e duas semanas após a alta hospitalar. A amostra foi de 220 idosos, que
utilizaram o serviço de emergência do HCPA. Para a coleta de dados, foram utilizados o Mini Exame do
Estado Mental (MEEM), o Inventário da Rede de Suporte Social (IRSS) e um questionário estruturado
que caracterizava os aspectos sociodemográficos, de saúde e apoio social. Entre os respondentes 51,8%
eram do sexo feminino, a média de idade foi de 71,6 anos (DP=8,1), 57,3% eram procedentes do
município de Porto Alegre, 42,7% eram casados, 68,2% eram aposentados, 40,9% tinham até 4 anos de
estudo e 64,6% tinha renda familiar de até 2 salários-mínimos. Os idosos tinham 3,5 filhos e 2,9 pessoas
na residência em média, 76,3 % vivia com a família. Os respondentes declararam ter 1,8 morbidades em
média, 48,6% relataram ter a saúde ruim ou muito ruim e 43,6% citaram as doenças do aparelho
circulatório como grupo de morbidades. Entre os idosos, 90,2% relataram receber apoio da família, 81,5%
relataram fornecer apoio para a família e 72,3% recebiam apoio de uma instituição formal. O tamanho da
rede de apoio foi de 4,8 em média e o escore de apoio social percebido foi de 4,2 (DP=0,4). A avaliação
da rede de apoio permitiu conhecer os vínculos e as relações que constituem as redes de apoio dos
usuários, em um momento de agravo nos quais mais necessitavam de apoio de uma rede formal e
informal, propiciando aos profissionais de saúde explorar esses recursos. Estudos sobre redes de apoio
podem auxiliar o planejamento em saúde no sentido de propiciar a reorganização dos sistemas,
visualizando quais pessoas e instituições fazem parte dessa rede e como os usuários idosos percebem o
apoio social.
Palavras-chave: Apoio social, Emergências, Saúde do idoso, Serviço hospitalar de emergência.

Abstract: The objectives of this longitudinal study were: to analyze the formal and informal network and
social support perceived by elderly users of emergency department at HCPA; characterize the sample
according to sociodemographic characteristics, health and support; identifying the sources of support and
type of relationship with the source of the elderly; examine associations between the average of the
perceived social support and the following sociodemographic variables: age, sex, education, number of
children, number of people living in the household, marital status and living arrangements; to compare the
social network and social support received and provided, cited by the elderly who remained hospitalized at
the time of emergency care and two weeks after hospital discharge. The sample consisted of 220 elderly,
who visited the emergency department at HCPA. For data collection, were used the Mini-Mental State
Examination (MMSE), the Social Support Network Inventory (SSNI) and a structured questionnaire that
characterized sociodemographic, health and social support of the elderly. Among the respondents 51.8%
were female, mean age was 71.6 years (SD = 8.1), 57.3% were from Porto Alegre, 42.7% were married,
68 2% were retired, 40.9% had up to four years of study and 64.6% had family incomes of up to two
minimum wages. The elderly had 3.5 children and 2.9 persons in the residence an average and 76.3%
lived with their family. Respondents reported having an average 1.8 comorbidities, 48.6% reported having
fair or poor health and 43.6% cited the diseases of the circulatory system as a group of morbidity. Among
seniors, 90.2% reported receiving support from family, 81.5% reported providing support for their families
and 72.3% received support from a formal institution. The size of the social network was 4.8 on average
and perceived social support score was 4.2 (SD = 0.4). The evaluation of the social network allows us to
know the links and relationships that constitute the support networks of elderly which most need the
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support of a formal and informal network, allowing health professionals to exploit these resources. Studies
of social networks may assist health planning in order to facilitate the reorganization of the systems,
viewing people and institutions which are part of this social network and how elderly perceive the social
support.
Key words: Aged, Emergency service, Health of the elderly, Hospital.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000829710&loc=2012&l=3bec3073266a052a

Nº de Classificação: 18352
SILVA, Andria Machado da. Competências da enfermeira para a atenção à criança na rede básica de
saúde. 2012 . p. 126. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande
do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Witt, Regina Rigatto
Resumo: A infância é um período dinâmico do desenvolvimento humano que envolve diversas mudanças
nos aspectos biopsicossociais, o que exige um olhar atento dos profissionais de saúde. Para as
enfermeiras que atuam nos serviços de atenção básica, torna-se necessário uma pluralidade de
competências, ou seja, atitudes, habilidades, conhecimentos e saberes, para atuar na atenção à saúde
da criança. Identificar e analisar quais são as competências das enfermeiras necessárias para atenção à
criança na rede básica de saúde. Estudo exploratório, descritivo, qualitativo – quantitativo, desenvolvido
com a Técnica Delphi. A pesquisa foi realizada com 24 enfermeiras da rede básica de uma região do
município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram coletados com a aplicação de dois
questionários distintos. No primeiro questionário, foi solicitado às enfermeiras que listassem três
competências necessárias para as enfermeiras no atendimento à criança na rede básica de saúde. As
respostas foram compiladas e analisadas por meio da análise de conteúdo do tipo temática, dando
origem a quarenta competências, que compuseram o segundo questionário. Este foi repassado ao grupo
de enfermeiras para que expressassem sua concordância com uma Escala de Likert com opções de 1
(discordo muito) a 5 (concordo muito) que foi atribuída a cada competência. Este questionário foi
analisado quantitativamente, com estatística descritiva por meio de frequência absoluta e percentual,
média, mediana, desvio padrão e variância. O critério de consenso para inclusão das competências nos
resultados finais foi de que cada competência obtivesse média igual ou maior que 4 e desvio padrão
menor ou igual a 1. Das 40 competências resultantes da análise qualitativa, 39 alcançaram consenso,
sendo classificadas em seis domínios: valores profissionais, gerenciamento, comunicação e
relacionamento com a criança e a família, conhecimento sobre a saúde da criança e a comunidade,
articulação com a equipe de saúde e outros serviços de atenção à criança e cuidado integral à criança. A
maioria das competências evidenciadas pelo estudo mostra a importância da inclusão da família no
cuidado à criança, estando também de acordo com as políticas e programas de atenção à saúde da
criança e com a literatura científica. Os achados deste estudo poderão fornecer subsídios para o trabalho
dos enfermeiros na assistência à criança nesse nível de atenção à saúde, além de servir para a formação
de novos enfermeiros.
Palavras-chave: Atenção à saúde, Atenção primária à saúde, Competência profissional.

Abstract: Childhood is a dynamic time of human development which concerns many changes in the
biopsychosocial aspects, and requires a careful attention of the health professionals. It is required, in the
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primary health care services, which nurses have a plurality of attitudes, skills and knowledge to perform in
children’s health care. Identify and analyze what are the required competences to nurses in the children’s
primary health care. An exploratory, descriptive, qualitative – quantitative study was developed using the
Delphi method. The research was conducted with 24 nurses of the primary health care services of a
Health District in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. The data was collected using two different
questionnaires. In the first questionnaire, it was asked to the nurses to list three required competences to
nurses who work in the children’s health care services. The answers were compiled and analyzed using a
thematic content analysis, and they resulted in forty competences that formed the second questionnaire.
This second questionnaire was given to the group of nurses to express their agreement with each one of
the competences using the Likert scale with levels from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). This
questionnaire was analyzed quantitatively with descriptive statistics using absolute and percentage
frequencies, average, standard deviation and variance. The criteria of consensus to include the
competences in the final results was that each one of them should obtain an average equal or higher than
4 and the standard deviation should be less or equal to 1. Among the 40 resulting competences of the
qualitative analysis, 39 reached consensus and were classified in six domains: professional value,
management, communication and relationship with child and family, knowledge in children’s health and
community, cooperation between the health staff and other children’s health and integral care. Most of the
competences evidenced in this study shows the importance of including family in child care, agree with the
policies and programs of children’s health care and with scientific literature. The findings of this research
can provide a basis for the work of nurses in the assistance to children in this level of health care, besides
its relevance in the training of new nurses.
Key words: Child, Nursing, Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/55427/000858170.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18353
ANDRES, Bárbara. Participação, saúde e envelhecimento: histórias de participação do Conselho
Municipal de Saúde de Porto Alegre. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Morais, Eliane Pinheiro de
Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial expressado pelo crescimento
acelerado da faixa etária acima dos 60 anos. Manter a autonomia e a independência é fundamental para
que os idosos envelheçam ativamente. Assim, o exercício da participação política pelos idosos pode
atuar como uma forma de promoção da saúde, visto que favorece a sociabilização e o desenvolvimento
de habilidades. Este estudo de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, teve como
objetivo analisar a experiência de participação política de nove idosos participantes do Conselho
Municipal de Saúde (CMS) de Porto Alegre e a influência desta no seu processo de envelhecimento e na
sua saúde. Utilizou-se de entrevistas temáticas que foram analisadas através da Análise de Conteúdo
Temática. Os idosos, cinco homens e quatro mulheres, tinham entre 60 e 79 anos na realização das
entrevistas, todos aposentados ou pensionistas e representam os usuários no CMS. A maioria dos
entrevistados tem nível de escolaridade acima de oito anos, participam do CMS a menos de cinco e
moram com familiares. Os idosos apontaram trajetórias de participação distintas que foram construídas
participando de outros espaços, além do CMS. As motivações para participar evidenciaram que os idosos
buscam, além de lazer e recreação, estratégias para melhor encarar o envelhecimento, a viuvez, o
isolamento social, a aposentadoria e, ainda, ajuda para suas famílias e comunidades. O envelhecimento
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é encarado por muitos como um período de dificuldades, porém, mostrou-se que se manter em atividade
proporcionou uma avaliação mais tranquila ou realista do processo de envelhecer e da saúde. A
participação política se revelou um fator protetor para a saúde dos idosos, ao garantir o envolvimento
com atividades após a aposentadoria e prazer em desenvolver um trabalho para a comunidade, além de
estimular o desenvolvimento cognitivo e o estabelecimento de novas relações sociais. Os gestores e
profissionais de saúde são atores importantes para a construção de espaços e atividades criativos que
promovam a saúde dos idosos e no incentivo à participação de mais idosos nesses espaços.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Saude coletiva.

Abstract: Population aging is a global phenomenon expressed by the accelerated growth of the age
group above 60 years. Maintain autonomy and independence is essential for the elderly grow old actively.
Therefore, the exercise of political participation by the elderly can act as a form of health promotion, since
it favors the socialization and development of skills. This qualitative study, descriptive and exploratory,
aimed to analyze the experience of political participation of nine elderly participants of the Municipal
Health Council (CMS) of Porto Alegre and its influence on their process of aging and their health.
Thematic interviews were used and analyzed using Thematic Content Analysis. The elderly, five men and
four women, aged between 60 and 79 years in the interviews, all retirees or pensioners and represent the
users in CMS. Most respondents have education level above eight years, participate in the CMS under
five and live with relatives. The elderly showed distinct trajectories of participation that were built by
participating in other spaces, in addition to CMS. The motivations to participate showed that the elderly
look for, besides leisure and recreation, strategies to better face the aging, widowhood, retirement, social
isolation and, also, to help their families and communities. Aging is seen by many as a period of
difficulties, however, it was showed that keeping active provided a more peaceful or realistic evaluation of
the process of aging and health. Political participation proved to be a protective factor for the health of the
elderly, to ensure involvement with activities after retirement and delight to develop a work for the
community, in addition to stimulate cognitive development and the establishment of new social relations.
Managers and health professionals are important actors for building creative spaces and activities that
promote the health of older people and in encouraging the participation of older people in these spaces.
Key words: Aging, Health councils, Health of the elderly.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70779/000878849.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18354
LOVATTO, Carem Gorniak. Sobre o protagonismo de usuários: análise de uma campanha para
adesão à higienização de mãos. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Oliveira, Dora Lúcia Leidens Corrêa de
Resumo: Esta pesquisa foi orientada por dois objetivos. O primeiro foi conhecer e analisar os sentidos
atribuídos pelos usuários às mensagens dos cartazes da campanha “Empoderamento dos Pacientes”. O
segundo objetivo foi analisar os fatores implicados na produção desses sentidos e sua influência na
adesão dos usuários à esperada atitude vigilante frente ao profissional da saúde – no que tange à prática
da higienização de mãos. O estudo, de cunho qualitativo, do tipo exploratório-descritivo, foi desenvolvido
a partir de uma campanha intitulada “Empoderamento dos Pacientes”.. Essa campanha, intermediada por
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um cartaz fixado nas enfermarias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, esperava uma atitude de
protagonismo dos usuários para demandar dos profissionais a higienização de mãos. A coleta das
informações foi realizada por meio de entrevistas, tendo como sujeitos os usuários de uma unidade de
internação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A unidade escolhida foi a destinada à internação de
portadores de doenças infecto-contagiosas, em sua maioria portadores de germes multirresistentes
(GMR). A análise dos dados foi embasada no referencial teórico dos Estudos Culturais, articulando-se os
conceitos de representação cultural e modos de endereçamento. Os resultados obtidos sugerem que a
fixação do cartaz da campanha “Empoderamento dos Pacientes” na enfermaria não garante que ele será
lido. Outro aspecto importante a destacar é a produção de diversas representações para a higienização
de mãos, tanto como expressão quanto como ação. Por meio da análise de informações foi possível
argumentar também que, no contexto estudado, os usuários portadores de GMR podem relativizar a
importância da higienização de mãos em meio ao conjunto de ações de precaução de contato. A resposta
do usuário à esperada atitude vigilante frente ao profissional da saúde é influenciada por diversos fatores,
dentre os quais as representações da higienização de mãos, as representações dos profissionais da
saúde e das relações entre esses profissionais e os usuários.
Palavras-chave: Controle de infecções, Educação em enfermagem, Higienização.

Abstract: This research was driven by two main goals. The first was to find and analyze the meanings
understood by users from the messages included in the “Empoderamento dos Pacientes” (Patient
Empowerment) campaign posters. The second goal was to analyze the factors involved in the production
of those meanings and their influence in engaging users to employ the desired vigilant attitude towards
healthcare professionals to sanitize their hands. The research, of a qualitative as well as explanatorydescriptive nature, was developed based on an awareness campaign entitled “Empoderamento dos
Pacientes” (Empowering Patients), which through a poster hung in the infirmary encouraged users to take
a proactive attitude and demand healthcare professionals to sanitize their hands. Data was collected by
means of interviews with users of one of Hospital de Clínicas de Porto Alegre's wards dedicated to the
care of patients with contagious infectious diseases, most of them involving multi-resistant germs. Data
analysis was based on the Cultural Studies theoretical framework, applying the concepts of cultural
representation and ways of address. The results obtained suggest that the fact the "Empoderamento dos
Pacientes" campaign poster was on display would not guarantee that people would actually read it.
Another aspect worth mentioning is the production of different representations for the term "sanitize
hands" as expression and action. After analyzing the data collected, we were able to also argue that, in
the context investigated, users infected with multi-resistant germs might relativize the importance of
sanitizing hands in the midst of the set of actions applied to prevention. The user response and vigilant
attitude expected towards healthcare professionals were influenced by a number of factors, which include
different representations of sanitizing hands, healthcare professionals and the relations between these
professionals and the users.
Key words: Health education, Infection control, Nursing education.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72279/000882890.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18355
ARGENTA, Carla. Fatores de risco para a síndrome da fragilidade no idoso: contribuições para a
elaboração de diagnósticos de enfermagem. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Crossetti, Maria da Graça Oliveira
Resumo: A Síndrome da Fragilidade no Idoso (SFI) é entendida como uma síndrome clínica
caracterizada pelo declínio funcional dos sistemas fisiológicos resultando na diminuição de energia e
resistência do organismo. É determinada por fatores de risco sociais, biológicos, ambientais e
psicológicos. O objetivo geral desta investigação foi: analisar os fatores de risco para a SFI visando
contribuir para a elaboração de Diagnósticos de Enfermagem (DE) relacionados a esta condição clínica.
Já os objetivos específicos foram caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico, de morbidades
crônicas e de condições de saúde dos idosos; identificar os fatores associados à SFI a partir do perfil
socioeconômico e demográfico de morbidades crônicas e de condições de saúde dos idosos; verificar a
prevalência da SFI a partir da aplicação da Escala de Fragilidade de Edmonton (EFS), verificar a
associação entre os fatores de risco para SFI com os níveis da EFS e relacionar as características
definidoras dos DE em idosos na comunidade e hospitalizados com as características dos fatores de
risco para a SFI. Caracteriza-se por um estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado com
306 idosos que frequentam 11 grupos de convivência do município de Frederico Westphalen/RS. Os
dados foram coletados por meio de um instrumento contendo questões socioeconômicas e demográficas,
morbidades crônicas e de condições de saúde com posterior aplicação da EFS. Para a análise dos
dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 18.0. O projeto de pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética da URI – campus de Frederico Westphalen, o qual foi aprovado e registrado sob o
número CAEE 0046.0.284.000-11. Como resultados do estudo, constatou-se, o predomínio do sexo
feminino 196 (64,1%) e da cor branca 249 (81,4%), a maioria que vive com o cônjuge ou companheiro (a)
216 (70,8%), e mora em casa própria 291 (95,1%), reside ou residiu a maior parte de sua vida na área
rural. Observa-se ainda que 272 (89,2 %) idosos sabem ler e estudaram de 1 a 4 anos 138 (63,4%), 267
(87,5 %) idosos são aposentados. Constatou-se que 182 (59,5%) idosos apresentaram HAS, 163 (54,5%)
Depressão, 100 (32,7 %) Doença do coração, 14 (4,6%) Derrame cerebral, 40 (13,1%) Problemas renais
e 39 (12,8%) Câncer e Diabetes Mellitus. Quanto às variáveis de condições de saúde, a presença de
fraqueza no corpo foi referida por 141 (46,2%) idosos e a queda no último ano ocorreu em 121 (39,7%)
idosos. Sendo assim, obteve-se uma prevalência de SFI de 39,2 % (n=62), sendo que, dentre os sujeitos
do estudo, 17,3% (19) são do sexo masculino e 21,9% (43) do sexo feminino. Os fatores de risco que
permaneceram associados à SFI, após o ajuste pela análise multivariada, foram: idade (p=0,002),
fraqueza no corpo (p=0,001), presença de morbidades crônicas (p=0,042), convívio social (p=0,046) e
quedas (p=0,011). De posse dos fatores de risco para a SFI, realizou-se uma relação entre as
características definidoras de Diagnósticos de Enfermagem (DE) presentes em idosos na comunidade e
hospitalizados presentes na literatura com as características dos fatores de risco para a SFI.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem geriátrica, Envelhecimento, Idoso fragilizado,
Saúde do idoso.

Abstract: The Fragility Syndrome in the Elderly (SFI) is understood as a syndrome characterized by the
functional decline of the physiologic systems resulting in lower energy and resistance of the organism. It is
determined by social, biological, environmental and psychological risk factors. The common goal of this
research was: to analyze the risk factors for the SFI, aiming to contribute to the development of Nursing
Diagnoses (DE) related to this clinical condition, with the following specific goals: to characterize the
socioeconomic and demographic profile of chronic morbidity and health conditions of the elderly; identify
the risk factors for SFI from the socioeconomic and demographic profile of chronic morbidities and health
conditions of the elderly; assess the prevalence of SFI from the application of the Scale of Fragility from
Edmonton (EFS), check the association between the risk factors for SFI with the levels of the EFS and
relate the defining characteristics of DE in hospitalized elderly in the community and with the
characteristics of risk factors for SFI. It is characterized by a cross-sectional study with a quantitative
approach, conducted with 306 elderly people who attend support groups, from the city of Frederico
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Westphalen / RS. The data were collected by using an instrument containing demographic and
socioeconomic issues, chronic morbidities and health conditions with subsequent application of the EFS.
To the statistical analysis it was built a program SPSS version 18.0. The research project was submitted
to the Ethics Committee of URI – campus of Frederico Westphalen, which was approved and registered
under the number CAEE 0046.0.284.000-11. As the results of the study, it was regarded indicators the
predominance of females 196 (64.1%), the prevalence of white 249 (81.4%) and most of them live with
their husband/wife or partner 216 (70 8%), live in their own home 291 (95.1%) and live or has resided
most of their life in rural areas. It was also noticed that 272 (89.2%) elderly can read and studied from1 to
4 years 138 (63.4%). It is emphasized that 267 seniors are retired and the monthly income that prevailed
is from 1 to <2 wages. In the case of chronic morbidities, it was found that 182 (59.5%) elderly showed
HAS, 163 (54.5%) depression, 100 (32.7%) heart disease, 14 (4.6%) Stroke, 40 (13.1%) Kidney problems
and 39 (12.8%) Cancer and Diabetes Mellitus. Regarding to the variables of health conditions, it is
emphasized the presence of weakness in the body reported by 141 (46.2%) elderly. Another relevant
factor is the presence of fall in the last year, which occurred in 121 (39.7%) elderly. Thus, we obtained a
prevalence of SFI in 39.2% (n = 62), being that, among the study subjects, 17.3% (19) are male and
21.9% (43) female. The risk factors that remained associated with the SFI, after the adjustment by the
multivariate analysis were: age (p = 0.002), weakness in the body (p = 0.001), presence of chronic
morbidities (p = 0.042), social interaction (p = 0.046) and falls (p = 0.011). In possession of the risk factors
for the SFI, it was done a relationship with the defining characteristics of nursing diagnoses (DE) present
in the elderly in the community and hospitalized in the literature with the characteristics of risk factors for
SFI.
Key words: Aging, Elderly, Frail elderly, Nursing diagnosis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/55412/000858183.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18356
MUSSI, Claudia Motta. Efeito da visita domiciliar no conhecimento da doença, nas habilidades para
o autocuidado e na adesão de pacientes com insuficiência cardíaca e internação recente: ensaio
clínico randomizado. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Cuidados de Enfermagem nas Doenças Cardiovasculares
Orientador: Rabelo, Eneida Rejane
Resumo: Objetivo: Verificar o efeito de uma intervenção educativa de enfermagem combinada de visita
domiciliar e contato telefônico em pacientes com internação recente por insuficiência cardíaca
descompensada no conhecimento da doença, nas habilidades para o autocuidado e na adesão ao
tratamento comparado ao acompanhamento convencional de pacientes no período de seis meses.
Métodos: Ensaio Clínico Randomizado com pacientes que tiveram internação recente por insuficiência
cardíaca descompensada. O grupo intervenção recebeu quatro visitas domiciliares e quatro contatos
telefônicos para reforço das orientações em seis meses de acompanhamento; o grupo controle recebeu
acompanhamento convencional sem visitas e sem contatos telefônicos. Resultados: Duzentos pacientes
foram randomizados (101: intervenção e 99: controle). Após seis meses, observou-se melhora
significativa no conhecimento e autocuidado para o grupo intervenção (P=0,001 e P<0,001),
respectivamente; a adesão ao tratamento, aferida no final entre os grupos, foi significativamente maior no
grupo intervenção (P<0,001). Conclusão: A estratégia de visita domiciliar para pacientes que internaram
recentemente por insuficiência cardíaca descompensada foi efetiva na melhora dos desfechos avaliados
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e sua implementação merece ser considerada no Brasil visando evitar internações não planejadas. NCT01213862.
Palavras-chave: Aprendizagem, Autocuidado, Cooperação do paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18357
MONTEIRO, Daiane da Rosa. Tradução e adaptação transcultural do instrumento Edmonton
Symptom Assessment System para uso em cuidados paliativos. 2012 . p. 81. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Almeida, Miriam de Abreu
Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural, para o português do
Brasil, do instrumento Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) para uso em Cuidados
Paliativos. A ESAS-r é uma versão revisada do instrumento ESAS e foi desenvolvida no Canadá por
pesquisadoras que estudam a temática dos Cuidados Paliativos. A ESAS-r consiste de uma escala visual
numérica, com gradação de zero a 10, para avaliar nove sintomas (pain, tiredness, nausea, depression,
anxiety, drowsiness, appetite, shortness of breath, wellbeing) e um sintoma adicional considerado
relevante para o paciente. Utilizou-se o referencial metodológico de Beaton et al (2000) para realização
do estudo, composto de seis etapas: tradução, realizada por dois tradutores independentes; síntese das
duas traduções; retrotradução, por outros dois tradutores; revisão por comitê de especialistas, com a
intenção de avaliar as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual; pré-teste,
composto por 30 participantes, sendo eles 10 pacientes, 10 familiares e 10 enfermeiras; e submissão da
versão traduzida aos autores do instrumento original. Como resultado foram realizadas algumas
alterações no título, enunciado e em determinados termos do instrumento para adequação da gramática
e vocabulário brasileiros. De forma geral, a maioria dos participantes entendeu o significado das palavras
referidas na versão traduzida da ESAS-r. Houve somente uma dúvida com relação ao termo náusea. Foi
sugerida a inserção de uma explicação sobre o significado da palavra náusea, assim como recomendada
a padronização do termo Sem na coluna à esquerda do instrumento e a substituição da palavra
depressão por tristeza. Esta Escala poderá ser utilizada tanto por pacientes, quanto por familiares e
profissionais da saúde. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária a validação do instrumento com a
verificação das propriedades psicométricas.
Palavras-chave: Assistência à saúde, Cuidados de enfermagem, Cuidados paliativos, Escalas.

Abstract: The objective of this study was to realize the translation and the cross-cultural adaptation to
Brazilian Portuguese, of the instrument Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) for use in
palliative care. The ESAS-r is a revised version of the instrument ESAS and it was developed in Canada
by researchers who study the topic palliative care. The ESAS-r consists of a visual numeric scale, graded
from zero a 10, to evaluate nine symptoms (pain, tiredness, nausea, depression, anxiety, drowsiness,
appetite, shortness of breath, wellbeing) and an additional symptom considered relevant to the patient.
We used the methodological approach of Beaton et al (2000) for the study composed of six steps:
translation, performed by two independent translators; synthesis of the two translations, back translation
by two translators, review by the expert committee, with the intention of evaluating the semantic, idiomatic,
experimental and conceptual equivalence, pre-test consisting of 30 participants, among them 10 patients,
10 relatives and 10 nurses, and submission of translated version to the authors of the original instrument.
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As result some changes were made in the title, statement and some terms of the instrument in order to
assure adequacy to grammar and vocabulary. In general, most study participants understood the meaning
of those words in the translated version of the ESAS-r. There was only one question regarding the term
nausea. It was suggested the inclusion of an explanation of the meaning of nausea, as well as
recommended the standardization of term No in the left column of the instrument and the replacement of
the word Depression for Sadness. This scale can be used both by patients and by relatives and health
professionals, but for this to occur it is necessary to validate the instrument, with verification of
psychometric properties.
Key words: Nursing, Palliative care, Scales.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49686/000850873.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18358
VALER, Daiany Borghetti. Adaptação do instrumento Caregiver Burden Inventory para uso com
cuidadores de pessoas idosas no Brasil. 2012 . p. 107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem
Orientador: Paskulin, Lisiane Manganelli Girardi
Resumo: Esta dissertação de mestrado versa sobre o processo de adaptação transcultural de um
instrumento que avalia a sobrecarga de cuidadores de pessoas idosas. Está integrada a um projeto maior
sobre responsabilidade filial no cuidado aos pais idosos. Este trabalho teve como objetivo adaptar o
instrumento Caregiver Burden Inventory para uso com cuidadores familiares principais de pessoas idosas
no Brasil. Foi realizado um estudo metodológico que compreendeu as etapas de tradução inicial, síntese
das traduções, retro tradução, comitê de especialistas, pré-teste e submissão dos documentos aos
autores. O comitê foi composto por cinco profissionais, médicos e enfermeiros, com experiência em
atenção básica e saúde do idoso, sendo que três apresentavam experiência em adaptação de
instrumentos e dois domínio da língua inglesa. O pré-teste foi realizado com oito cuidadores familiares
principais de idosos com dependência para realizar uma ou mais Atividades da Vida Diária, vinculados ao
Programa de Atendimento Domiciliar da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Estes eram na maioria mulheres (n=7), com uma média de 48 anos de idade e 11,5
anos de estudo. A análise dos dados se deu por meio da descrição do processo de adaptação do
instrumento e da comparação com outros estudos. A primeira etapa do processo de adaptação resultou
em duas traduções independentes do instrumento para a língua portuguesa falada no Brasil (T1 e T2). Na
etapa seguinte, as discrepâncias existentes entre as traduções foram evidenciadas e discutidas pelas
tradutoras e a pesquisadora, sendo elaborada consensualmente uma versão síntese das traduções (T3).
Esta, por sua vez, foi submetida à retro tradução por dois profissionais, de forma cega em relação às
traduções, resultando em duas versões retrovertidas para a língua inglesa (RT1 e RT2). O comitê de
especialistas analisou as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual entre as versões
obtidas (T1, T2, T3, RT1 e RT2) e o instrumento original e, mediante consenso, compôs uma versão préfinal em português que foi submetida ao pré-teste. Foram verificadas dúvidas dos cuidadores em relação
a três itens do instrumento, discutidos posteriormente com o comitê de especialistas que, mediante
consenso, compôs uma versão final em português. A mesma foi retro traduzida para a língua inglesa e
enviada ao autor da escala original, que aprovou a versão. Com a adaptação transcultural foi possível
compor uma versão final do instrumento que preservou as equivalências quando comparado à versão
original. Ainda que seja necessário testar as propriedades psicométricas, o processo mostrou que o
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instrumento possui itens e domínios relevantes para a análise da sobrecarga do cuidador no contexto
local.
Palavras-chave: Cuidadores, Enfermagem, Estudos de validação, Idoso.

Abstract: This Master’s degree thesis is about the process of adaptation of an instrument that evaluates
the burden of elderly caregivers. It is integrated into a larger project about filial responsibility in caring for
elderly parents. This study aimed to adapt the instrument Caregiver Burden Inventory for use with primary
family caregivers of elderly people in Brazil. It was a methodological study that approached the stages of
initial translation, synthesis of the translations, back translation, expert committee, pretest and submission
of documents to the authors. The committee was composed of five professionals, including doctors and
nurses, with experience in primary care and health of the elderly, and three had experience in adaptation
of instruments and two had English language skills. The pretest was conducted with eight primary family
caregivers of elderly with dependence to perform one or more Activities of Daily Living, linked to the Home
Care Program of Santa Cecilia Basic Health Unit of the Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Those were
mostly women (n = 7), with a mean of 48 years of age and 11.5 years of study. Data analysis was done
through the description of the process of adaptation of the instrument and the comparison with other
studies. The first stage of the adaptation process resulted in two independent translations of the
instrument into Portuguese spoken in Brazil (T1 and T2). In the next step, the discrepancies between the
translations were highlighted and discussed by the translators and the researcher, being developed by
consensus a synthesis version of the translations (T3). This, in turn, was submitted to back translation by
two professionals, blinded to the translations, resulting in two versions back translated into English (RT1
and RT2). The expert committee examined the semantic, idiomatic, experimental and conceptual
equivalences between the versions translated (T1, T2, T3, RT1 and RT2) and the original instrument and,
by consensus, wrote a prefinal version in Portuguese that was submitted to pretest. Questions of
caregivers were observed in three items of the instrument, after discussed with the expert committee who,
by consensus, wrote a final version in Portuguese. The same was back translated into English and sent to
the author of the original scale, which approved the version. With the cross-cultural adaptation was
possible to compose a final version of the instrument that preserved the equivalence when compared to
the original version. Even if it is necessary to test the psychometric properties, the process showed that
the instrument has important items and areas for the analysis of caregiver burden in the local context.
Key words: Aged, Caregivers, Nursing, Validation studies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49105/000829754.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18359
LEÃES, Dória Migotto. Avaliação do procedimento de inserção de sonda enteral. 2012 . p. 68.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Medicina Interna endocrinologia e metabologia
Orientador: Mello, Elza Daniel de
Resumo: Pacientes impossibilitados de usar a via oral, ou com ingestão oral insuficiente são
beneficiados com a utilização da sonda enteral (SE). As possíveis complicações associadas ao mau
posicionamento da SE e o impacto destas complicações indicam a necessidade da avaliação da atual
técnica de inserção, assim como conhecer a capacidade preditiva dos métodos de avaliação do
posicionamento adotados à beira do leito. Foram avaliados 80 procedimentos de inserção de SE, bem
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como, os testes empregados para verificação do posicionamento à beira do leito, entre outubro de 2010 e
maio de 2011. Identificou-se que em 50% dos procedimentos os enfermeiros adotaram a estimativa
padrão, com taxa de sucesso de inserção de SE nas diferentes porções do trato gastrintestinal de 97,5%
(n=78) e 2,5% (n=2) de posicionamentos inadvertidos. A média das estimativas de medida dos
enfermeiros foi 65,8±7,4, da estimativa padrão foi 58,2±4,6, e da estimativa sugerida por Hanson
49,3±2,95. Houve correlação fraca entre a estimativa padrão e dos enfermeiros (p<0,001). Em conclusão,
a fraca associação entre as mensurações torna-se inexequível a indicação de uma estimativa perfeita.
Palavras-chave: Enfermagem, Métodos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/62068/000868010.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18360
LIBERALI, Janaina. Enfermeiros de um hospital universitário em cargo de supervisão - desafios do
trabalho e processo grupal. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, Brasil, é universitário, de grande porte, quaternário,
que conta com um grupo de enfermeiras em cargo estratégico de supervisão, para gerir a vida
organizacional no turno da noite, bem como aos finais de semana e feriados, em turno integral. Esse
grupo foi recentemente ampliado, através do aporte de quatro novas vagas, criadas com o intuito de
atender ao aumento da demanda institucional, constituindo, atualmente, um quadro funcional de 09
supervisoras. Além de atividades específicas de supervisão junto às equipes de enfermagem, essa
posição inclui, também, o envolvimento sistemático em questões gerenciais de âmbito institucional e a
representação de instâncias superiores do staff de vários serviços. Neste cenário, foi desenvolvida
pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, com o objetivo de investigar quais os desafios relacionados
ao cargo, como ocorre o processo de capacitação das novas supervisoras, e, também, conhecer as
estratégias adotadas por elas para articulação do trabalho entre si e com outros grupos profissionais do
hospital. A coleta de dados ocorreu por meio das Técnicas de Observação e de Grupos Focais, no
período de janeiro a maio de 2012, e incluiu a participação de 10 sujeitos, no âmbito da supervisão,
gerando informações que foram submetidas à análise temática. Os resultados assinalam desafios
relacionados, principalmente, à ampliação do campo de atuação e da responsabilidade institucional para
além da área de enfermagem, e à necessidade de tomadas de decisões macro gerenciais imediatas, as
quais são bastante subsidiadas pelos conhecimentos de enfermagem, considerados pelas participantes
como um diferencial positivo no diagnóstico e na resolução de situações-problema. O processo de
capacitação ocorre, em geral, através da socialização do saber-fazer, por meio de um processo dialógico
que valoriza experiências, vivências e conhecimentos prévios das novas supervisoras. Durante os
debates, as participantes conferiram destaque ao relatório de plantão, instrumento estratégico de
comunicação institucional, apontado como uma das principais ferramentas para articulação do trabalho.
Salienta-se que o espaço de discussão coletiva oportunizou às supervisoras momentos valiosos de
debate, de (auto)análise e de reflexão sobre a sua práxis e sobre a nova realidade vivenciada a partir da
ampliação do grupo, o que foi ressaltado pelas participantes como uma contribuição bastante positiva do
estudo.
Palavras-chave: Administração hospitalar, Grupos focais, Supervisão de enfermagem.
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Abstract: The Hospital de Clinicas de Porto Alegre, RS, Brazil is a large univesity hospital, providing
quaternary care. It hás a group of nurses occupying strategic supervisory positions, to manage life in the
organizaiton during the night shift and also on weekends and holidays full time. This group was recently
expanded with four new places to respond to increased institutional demand, and there are currently 09
supervisors. Besides specific supervisory activities involving the nursing teams, this position also includes
systematic involvement in institutional managerial issues and representation of higher levels of staff from
various services. In this scenario a case study-type qualitative survey was performed, aiming to
investigate the jobrelated challenges, how the new supervisors are trained, and also to get to know the
strategies they adopt to articulate work between themselves and with other professional groups in the
hospital. Data was collected using the Observation Techniques and Focus Groups, from January to May
2012, and included the participation of 10 subjects in the sphere of supervision, generating information
that was submitted to thematic analysis. The results show challenges mainly involving the expansion of
the field of action, and of the institutional responsibility beyond the field of nursing, and the need to make
immediate macromanagerial decisions, which are largely subsidized by knowledge of nursing, considered
by the participants as a positive difference in the diagnosis and resolution of problem-situations. The
training process generally takes place via socialization of the knowing-how-to-do, through a dialogical
process that values experiences and prior knowledge of the new supervisors. During the debates the
participants emphasized the report of the period on duty, a strategic instrument for institutional
communication, referred to as one of the main tools to articulate work. It is highlighted that the space for
collective discussion provided the supervisors with an opportunity for invaluable debate, (self) analysis
and reflection about their práxis and about the new reality experienced when the group was expanded.
This was emphasized by the participants as a very positive contribution of the study.
Key words: Focus groups, Group processes, Hospital administration.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/69789/000875010.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18361
BRONDANI, Jeanine Porto. A história infantil como recurso para a compreensão do processo
saúde-doença pela criança com HIV. 2012 . p. 96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado de enfermagem na saúde da mulher, criança, adolescente e família
Orientador: Pedro, Eva Néri Rubim
Resumo: O viver das crianças portadoras do vírus do HIV é marcado por especificidades que dizem
respeito ao estigma, preconceito e silêncio sobre a condição de saúde, os quais interferem na sua
participação no processo terapêutico. A partir desta questão, criou-se uma história infantil cuja temática
envolve o processo saúde-doença relacionado ao HIV/ aids na infância. O estudo em pauta, de cunho
qualitativo, tem o objetivo de analisar de como a história infantil que aborde questões relacionadas ao
HIV/aids (uso contínuo de medicação, sigilo, segredo, efeitos colaterais, exames, internações, entre
outros) contribui para a compreensão do processo saúde-doença para a criança com HIV. Realizado no
ambulatório de pediatria do Hospital Conceição em Porto Alegre/RS, no período entre maio e dezembro
de 2011, o estudo contou com cinco crianças participantes, com idades entre sete e 10 anos, e seus
cuidadores. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de grupo focal e entrevista. Os dados foram
analisados mediante análise temática de conteúdo em que emergiram duas categorias: 1) Identificação
com a história e a relação com o processo saúde-doença das quais derivaram as subcategorias:
situações do cotidiano, vivências e perspectivas; 2) Compreensão da história e do processo saúdedoença, com suas subcategorias: conhecimentos prévios, apreensão e somando conhecimentos. Os
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resultados demonstraram que mediante a contação de histórias é possível conversar com as crianças
sobre o processo saúde-doença sem revelar o diagnóstico, levando-as a compreenderem esse processo
e a importância do tratamento. A interação com a história, por meio de catarse, permitiu a identificação de
suas vidas com as das personagens e com seus projetos de vida. Percebeu-se que a história infantil
pode ser um dos recursos para auxiliar pais, demais cuidadores, e profissionais da saúde envolvidos com
a aids infantil a iniciar ou desencadear o processo de revelação do diagnóstico para a criança.
Palavras-chave: Doença, Enfermagem, História infantil, Hiv, Tratamento.
Abstract: The life of children with the HIV virus is marked by very specific issues that relate to stigma,
prejudice and silence about the health condition which interferes with their participation in the therapeutic
process. To this end, we created a children's story that brings as thematic issues involving the healthdisease process related to HIV/AIDS in childhood. This is a qualitative study aimed to analyze how the
children's story that addresses issues related to HIV/AIDS (continuous use of medication, secrecy, secret,
side effects, examinations, hospitalizations among others) contributes to the understanding of the healthdisease process by HIV carriers' children. It was conducted at the pediatric clinic of the Hospital
Conceição in Porto Alegre / RS, in the period between May and December 2011. The participants were
five children aged between seven and 10 years and their caregivers. It was used for data collection
technique of focus group and interview. Data were analyzed using thematic content analysis in that
emerged two categories: Identification with the history and relationship with the healthdisease process
with the subcategories: everyday situations and experiences and perspectives; and Comprehension of the
history and the health-disease process and the subcategories: previous knowledge and apprehension and
adding knowledge. The results demonstrated that through the telling of stories it is possible to talk with
children about the health-disease process without revealing the diagnosis, leading them to an
understanding of their situation besides the importance of treatment. Furthermore, the interaction with the
story, through catharsis, allowed an identification of their lives with the characters and with their life
projects. It was also perceived that the children's story can be a resource to assist parents and other
caregivers, besides health professionals involved with the childish AIDS to initiate or trigger the process of
revelation of diagnosis to the child.
Keywords: Children’s history, Disease, HIV, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49720/000851150.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18362
SOARES, Joannie dos Santos Fachinelli. Violências nas relações afetivo-sexuais entre adolescentes
do ensino médio de escolas públicas e privadas de Porto Alegre: prevalência e rede de apoio. 2012
. p. 150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lopes, Marta Julia Marques
Resumo: Este estudo insere-se na pesquisa multicêntrica intitulada “Violência entre namorados
adolescentes: um estudo em dez capitais brasileiras”. Buscou-se explorar e analisar a prevalência de
violências nas relações afetivo-sexuais entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade, estudantes de
escolas públicas e particulares de Porto Alegre, e analisar o sistema de atenção à saúde, por eles
referido. O estudo utilizou a abordagem quantitativa e, em sequência, a qualitativa. A população foi
composta por estudantes do 2° ano do ensino médio de escolas públicas e particulares de Porto Alegre.
Os dados foram gerados mediante inquérito epidemiológico aplicado a 283 adolescentes, de quatro
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entrevistas individuais e de seis grupos focais. Os dados quantitativos foram analisados através de
descrição de frequências e do cruzamento de variáveis, com o auxílio do software SPSS versão 18.0.
Para os dados qualitativos, utilizou-se o método de análise de conteúdo na modalidade temática, com o
auxílio do software NVivo versão 9.2. Os resultados mostram que 86,1% dos participantes já foram
vítimas e que 86,5% já praticaram algum tipo de violência nas relações afetivo-sexuais, 84% foram, ao
mesmo tempo, vítimas e perpetradores de violências. A violência verbal foi a tipologia mais prevalente,
com 85,5%, sendo mais frequente entre as meninas e os estudantes do ensino público. As ameaças
foram mencionadas por 32,7% dos participantes, sem distinção entre os sexos e entre as redes de
ensino. A violência relacional foi referida por 22,4% desses adolescentes, sendo mais frequente entre os
meninos e entre os estudantes do ensino privado. A violência física foi apontada por 34,7% dos
adolescentes. As meninas apareceram mais como perpetradoras e os meninos como vítimas, sem
diferença significativa entre as redes de ensino. A violência sexual entre os casais adolescentes foi
identificada por 53,3% dos participantes, sem distinção entre as redes de ensino. Entre os sexos, não
houve diferença quanto à vitimização, mas os meninos apareceram como os perpetradores mais
frequentes. Observou-se frequente ocorrência de sobreposição das violências psicológica, física e sexual.
Constatou-se, também, que os adolescentes que sofrem ou praticam violências nos relacionamentos
afetivo-sexuais são mais propensos a apresentar ideação suicida, principalmente para as meninas e para
os estudantes da rede pública. Observou-se a presença de normas culturais de gênero que influenciam e
legitimam algumas formas de violência entre os adolescentes. Apenas 5% dos adolescentes afirmaram já
ter solicitado ajuda por problemas decorrentes de violência nas relações afetivo-sexuais. Em primeiro
lugar, procuram os amigos (51,5%), e, em segundo, os familiares (36,7%). Os profissionais de saúde
foram procurados por 12,1% dos adolescentes. Os resultados foram semelhantes aos encontrados no
estudo nacional, com destaque para Porto Alegre, em relação à violência física sofrida e à legitimidade
dessa forma de agressão, especialmente entre os meninos. Destacou-se a necessidade de tensionar as
implicações do sistema de atenção à saúde nesses eventos, considerando-se a responsabilização e o
comprometimento dos profissionais de saúde na prevenção das violências e promoção da saúde dos
adolescentes.
Palavras-chave: Adolescentes, Enfermagem em saude coletiva, Prevenção primária, Promoção da
saúde, Saúde do adolescente, Violência, Violência de gênero.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/56234/000860422.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18363
LINHARES, Joelza Celesílvia Chisté. Aplicabilidade da classificação dos resultados de enfermagem
em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada com diagnóstico de enfermagem
volume de líquidos excessivo. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: As manifestações clínicas mais apresentadas pelos pacientes com insuficiência cardíaca (IC)
descompensada estão relacionadas a quadros congestivos. O exame clínico, parte integrante do
processo de enfermagem (PE), é base para a escolha das intervenções mais adequadas na obtenção de
resultados que objetivam a melhora clínica dos pacientes. A possibilidade da utilização de uma
classificação como forma de sistematizar o PE permite que os resultados sejam avaliados a partir dessa
ligação. Na área da enfermagem, verifica-se que a avaliação da aplicabilidade da classificação dos
resultados de enfermagem (NOC), na prática clínica é pouco explorada e ainda não foi testada para
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pacientes internados com IC descompensada. O objetivo desse estudo foi testar a aplicabilidade clínica
da NOC em pacientes com IC descompensada por quadros congestivos e com Diagnóstico de
Enfermagem (DE) Volume de Líquidos Excessivo (VLE) durante um período de sete dias ou até a alta
hospitalar. O estudo foi conduzido em duas etapas metodológicas distintas. A primeira etapa teve como
método a validação por consenso de especialistas, para formulação de um instrumento de pesquisa,
contendo os resultados de enfermagem e os indicadores relacionados ao DE VLE, utilizados na segunda
etapa do estudo. Na segunda etapa do estudo desenvolveu-se um estudo de coorte prospectivo. A
amostra constituiu-se de pacientes com IC classe III e IV, conforme a New York Heart Association
(NYHA); idade ? 18 anos; ambos os sexos; com disfunção sistólica ou diastólica; DE estabelecido de
VLE, com suas respectivas intervenções/atividades estabelecidas pelo enfermeiro assistencial, não tendo
os pesquisadores deste estudo qualquer influência sobre o estabelecimento do DE ou prescrição dos
cuidados. Os pacientes foram avaliados durante um período de sete dias ou até a alta hospitalar por duas
enfermeiras especialistas em IC, de forma simultânea e independente. Durante a avaliação clínica
mensurou-se os resultados de enfermagem através da avaliação de seus indicadores. O consenso de
especialistas selecionou oito resultados de enfermagem com 38 indicadores. A coorte de 17 pacientes foi,
predominantemente, do sexo masculino 13(76,5%), brancos 12(70,6%) e com idade média de 60,5
(±13,6) anos. A etiologia mais prevalente foi a isquêmica 8 (47,1) e a fração de ejeção do ventrículo
esquerdo média foi de 27,1(±12,4%). Em relação ao DE estabelecido, todos os 17 pacientes incluídos no
estudo tiveram o esse diagnóstico mantido até o final das avaliações. Dentre os resultados avaliados,
Equilíbrio Hídrico (NOC1), Estado Cardiopulmonar (NOC2), Estado Respiratório (NOC3), Sobrecarga
Líquida Severa (NOC 5), Comportamento de Aceitação: dieta prescrita (NOC 6) e Conhecimento: controle
da insuficiência cardíaca congestiva (NOC7) apresentaram aumento significativo nos escores, quando
comparadas as médias dos resultados da primeira e última avaliação. Sinais Vitais e Equilíbrio eletrolítico
e ácido-base não demonstraram diferenças estatisticamente significativas. Esses resultados permitem
concluir que a utilização da NOC na prática clínica neste cenário foi aplicável e capaz de demonstrar a
melhora clínica dos pacientes avaliados.
Palavras-chave: Avaliação de resultados (cuidados de saúde), Processos de enfermagem/classificação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18364
SCHARDOSIM, Juliana Machado. Adaptação transcultural e validação clínica do instrumento
neonatal Skin Condition Score para uso no Brasil. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado de enfermagem na saúde da mulher, criança, adolescente e família
Orientador: Cunha, Maria Luzia Chollopetz da
Resumo: A integridade da pele é fundamental para a adaptação do recém-nascido (RN) à vida
extrauterina. A padronização da avaliação de enfermagem sobre a condição de pele dos neonatos é
essencial para a uniformidade no manejo das alterações encontradas. A Neonatal Skin Condition Score
(NSCS) consiste em ferramenta amplamente utilizada na avaliação da condição de pele do RN em países
cujo idioma é o inglês. Este estudo objetivou realizar a adaptação transcultural e validação clínica da
NSCS para uso no Brasil. O método utilizado na adaptação transcultural foi proposto por Beaton e
colaboradores. A adaptação transcultural se estendeu de junho a dezembro de 2011. Nesta fase a escala
foi traduzida e adaptada para uso no Brasil e foi avaliada a clareza da versão pré-final. Para tal, foram
incluídos no estudo 38 profissionais de saúde. A avaliação da clareza da escala foi verificada por meio de
escala Likert , tendo como resultado um nível de clareza superior a 80% nas três variáveis da escala.
Após a validação transcultural procedeu-se a validação clínica, que teve como delineamento um estudo

1069

transversal observacional. Os dados foram coletados entre maio e julho de 2012. Foram incluídos nesta
etapa da pesquisa RNs de qualquer idade gestacional internados na Unidade de Internação Neonatal
(UIN) e no Alojamento Conjunto mãe-bebê (AC) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A
seleção da amostra deu-se por conveniência, totalizando 47 RNs na UIN e 40 no AC. Realizou se um
total de 188 avaliações na UIN e 160 avaliações no AC, considerando duas presenciais e duas por
imagens digitais para cada paciente. A análise estatística da validação clínica buscou verificar a
confiabilidade intra e interobservador por meio dos testes: Kappa ajustado (PABAK), coeficiente de
correlação intraclasse (ICC) e método de Bland Altman. A análise da concordância item a item
demonstrou boa concordância com uso do PABAK em ambas as unidades. A análise dos escores totais
expressos pelo ICC demonstrou resultados satisfatórios apenas na UIN com confiabilidade
intraobservador de 0,88 (muito forte) e intraobservador de 0,61 (forte). No AC a confiabilidade
intraobservador foi de 0,49 (moderada) e a interobservador foi de 0,24 (fraca). O método de Bland Altman
demonstrou qual foi a variação entre os escores intra e interobservadores em ambas as unidades, sendo
que na UIN observou-se uma média de variação interobservador de 0,24 com 1,38 para mais e 1,87
pontos para menos enquanto a média de variação intraobservador foi de 0,1 com 0,83 pontos para mais
e 1,03 pontos para menos. No AC a média de variação interobservador foi de 0,01 com 1,93 para mais e
1,91 para menos, enquanto na confiabilidade intraobservador a média de variação foi de 0,04, com
variação de 1,51 pontos para mais e 1,44 para menos. Conclui-se que a adaptação transcultural e
validação clínica da NSCS está evidenciada para uso em UIN, sendo denominada Escala de Condição da
Pele do Recém-nascido (ECPRN) na versão adaptada para o português falado no Brasil. Sugere-se a
realização de novos estudos em AC, para validação da escala nesta área, bem como estudos de
intervenções de cuidados com a pele com utilização da ECPRN.
Palavras-chave: Dermatologia, Enfermagem transcultural, Estudos de validação, Higiene da pele.

Abstract: Skin integrity is fundamental for the adaptation of a newborn to extrauterine life. The
standardized assessment of neonatal skin conditions by nurses is essential to ensure that possible
abnormalities are handled uniformly. The Neonatal Skin Condition Score (NSCS) is a widely used tool in
countries where the language is English. The purpose of this study was to adapt the NSCS crossculturally and validate it clinically for use in Brazil. The method used for cross-cultural adaptation was
originally described by Beaton et al. Cross-cultural adaptation was conducted from June to December
2011. In this phase, the score was translated and adapted for use in Brazil, and the clarity of the prefinal
version was evaluated. For that purpose, 38 healthcare workers were included in the study. The
evaluation of the clarity of the scale was verified by Likert scale, resulting in a level of clarity above 80% in
the three variables. After cross-cultural adaptation was proceeded a clinical validation, which was outlined
by a cross-sectional observational study. Data for clinical validation were collected from May to July 2012.
Were included in this phase newborns of any gestational age hospitalized in the Neonatal Intensive Care
Unit (NICU) and in the Rooming-in Care of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). The sample
selection was made by convenience, comprising 47 NB in the NICU and 40 in the Rooming-in Care.
Obtained a total of 188 evaluations in the NICU and 160 in the Rooming-in Care; for each participant, two
face-to-face and two evaluations using digital digital images were made. Statistical analyses of clinical
validation evaluated intra and interobserver reliability using the following tests: Prevalence-Adjusted BiasAdjusted Kappa (PABAK), intraclass correlation coefficient (ICC) and Bland-Altman plots. The item-byitem analysis of agreement revealed good concordance using PABAK in both units. The analysis of total
scores according to ICC revealed satisfactory results only for the NICU, with interrater reliability of 0.88
(excellent) and intrarater reliability of 0.61 (good). In the Rooming-in Care, intrarater reliability was 0.49
(moderate), and interrater reliability, 0.24 (fair). Bland-Altman plots revealed the variation between the
scores intrarater and interrater in both units. In the NICU, was an average variation interrater of 0.24, with
deviation of 1.38 up and 1.87 down while an average variation intrarater reliability observed was 0.1, with
deviation of 0.83 up and 1.03 down. In the Rooming-in Care, average variation of interrater reliability was
0.01, with deviation of 1.93 up and 1.91 down while the average variation of intrarater reliability was 0.04,
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with deviation of 1.51 up and 1.44 down. We concluded that the cross-cultural adaptation and clinical
validation of NSCS is evidenced to use in NICU, is called Escala de Condição da Pele do Recém-Nascido
(ECPRN) in the adapted version for Brazilian portuguese. Further studies should be conducted in the RIC
to validate the scale for use in this type of unit as well studies of interventions skin care using ECPRN.
Key words: Dermatology, Newborn, Nursing, Skin care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67151/000872848.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18365
FEIJO, Maria Karolina Echer Ferreira. Adaptação transcultural, validação de face e conteúdo e
aplicabilidade clínica do Diuretic Treatment Algorithm para o Brasil. 2012 . p. 102. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: No Brasil, a Insuficiência cardíaca (IC) é a principal causa de internação em indivíduos com
idade superior a 65 anos, e a forma de apresentação e causa de descompensação mais comum é a
congestão (80,7%). Evidências precoces de descompensação podem ser reconhecidas em diversos
cenários e avaliadas de forma objetiva através de instrumentos disponíveis, como o Diuretic Treatment
Algorithm – DTA para ajuste de diurético por telefone, com enfoque na avaliação farmacológica e não
farmacológica e no manejo domiciliar da IC. Contudo, esse instrumento encontra-se disponível somente
no idioma inglês americano. Objetivou-se adaptar transculturalmente o DTA para uso no Brasil em
pacientes com IC e Avaliar a validade de face e de conteúdo através de um estudo metodológico
desenvolvido no ambulatório de IC do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As etapas metodológicas
consistiam da tradução, síntese, retro tradução, avaliação dessas etapas pelo autor do instrumento
original, comitê de especialistas e pré-teste por meio de um ensaio clinico randomizado. O instrumento foi
denominado na versão para uso no Brasil de Algoritmo de Ajuste de Diurético (AAD). Por meio de uma
amostra de conveniência esses pacientes foram randomizados para o grupo intervenção (GI) com ajuste
de diurético conforme o AAD e acompanhados por telefone ou para o grupo controle (GC), com ajuste
convencional e sem acompanhamento. Foram incluídos 34 pacientes, com idade média de 65,29±10,62
anos e predominantemente do sexo masculino 23 (67,6%). Para a adaptação transcultural foram
realizadas 12 modificações referentes à adesão ao tratamento, ligações telefônicas, adequação a dose
de diurético, coleta de exames laboratoriais e consulta de enfermagem. O comitê de especialistas
conferiu ao instrumento sua equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual. Quando
avaliada a congestão, através do Escore Clínico de Congestão (ECC), houve redução significativa do
ECC para o GI alocado para aumento de diurético guiado pelo AAD (6,29 ± 2,4 e 3,64 ± 1,15), quando
comparado ao GC que também aumentou diurético (6,92 ± 3,7 e 5,22 ± 3,0), P< 0,001. A variação do
ECC final para o basal foi superior no GI para aumento de diurético -2 (-3,5; -1,0) quando comparado ao
GC com aumento do diurético 0 (-1,25 ; -1,0), P< 0,001. A variação de peso também foi
significativamente maior no GI -1,4 (-1,7; -0,5) em relação ao GC 0,1 (-1,2; -0,6), P= 0,001. Durante esta
fase de pré teste o grupo submetido a ajuste pelo AAD teve redução do ECC e do peso, indicando que o
instrumento atingiu nesta amostra o atributo para o qual foi desenvolvido, mostrando ser fidedigno.
Outras etapas de validação são necessárias para estabelecer a validade do algoritmo para
implementação na prática clinica.
Palavras-chave: Algoritmos, Diuréticos, Enfermagem transcultural, Estudos de validação, Insuficiência
cardíaca.
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Abstract: Heart failure (HF) is the leading cause of hospitalization in Brazil for >65 years old individuals;
the most common form of presentation and cause of decompensation is congestion (80.7%). Early signs
of decompensation may be recognized in several scenarios and can be objectively assessed through
instruments available in literature. The Diuretic Treatment Algorithm (DTA) is one of these instruments; it
was developed for diuretic dose adjustments using a telephone, and its focus relies on pharmacological
and non-pharmacological interventions and heart failure home management. However, this instrument it is
only available in American English. The objective was to transcultural adaptation of the DTA in Brazil for
use in patients with HF and to evaluate the face validity and content through a survey methodology
developed at the clinic of the IC Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transculturally adapt DTA for its
application in Brazil using a sample of patients with HF; to assess face and content validity.
Methodological study developed at developed Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (Outpatient Heart Failure Clinic at Hospital de Clínicas, Porto Alegre).
Methodological steps consisted of translation, synthesis, back translation, previous steps assessment
made by the author of the original instrument, committee of experts assessment and pre-test. The
instrument was named Algoritmo de Ajuste de Diurético (AAD). Through a convenience sample, 34
patients were randomized to the intervention group (IG) with diuretic dose adjustment in agreement with
AAD and they were followed up by telephone or by the control group (CG), with conventional dose
adjustment and without follow up. Thirty-four patients were included in this study, with mean age of
65,29±10,62, majority male (23 male subjects – 67,6%). For the transcultural adaptation, twelve
modifications were realized in regards to the treatment adherence, telephone calls, adequacy of diuretic
dose, laboratorial exams and nursing appointments. The committee of experts gave the instrument its
semantic, idiomatic, experimental and conceptual. When considering congestion, through the Clinical
Congestion Score (CCS). There was a significant reduction of CCS for the IG placed for increased diuretic
dose guided by AAD (6,29 ± 2,4 and 3,64 ± 1,15), when compared to CG, which also presented increased
diuretic dose (6,92 ± 3,7 and 5,22 ± 3,0). The variation of final CCS to basal was higher in IG for the
increased diuretic dose -2 (-3,5; -1,0) when compared to CG with increased diuretic dose 0 (-1,25; -1,0),
(P<0,001). The variation of weight was also significantly higher in IG -1,4 (-1,7; -0,5) in relation to CG 0,1
(-1,2; -0,6), (P=0,001). The results indicated that during the pre-test the group that has its adjustment by
AAD had reduced CCS and weight, indicating that the instrument has reached in this sample the attribute
to which it was developed, proving to be reliable. However, other validation steps are necessary for the
establishment of validity of this algorithm and its implementation in clinical practice.
Key words: Algorithms, Diuretics, Heart failure, Validation studies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/55822/000858523.pdf?sequence=1&locale=pt_BR

Nº de Classificação: 18366
LUZIA, Melissa de Freitas. Análise do diagnóstico de Enfermagem Risco de Quedas em pacientes
adultos hospitalizados. 2012 . p. 81. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Lucena, Amália de Fátima
Resumo: Estudo transversal retrospectivo realizado um hospital universitário de grande porte do sul do
Brasil para analisar o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Risco de quedas e os cuidados de enfermagem
prescritos para pacientes adultos hospitalizados em unidades clínicas e cirúrgicas no ano de 2011.

1072

Especificamente, buscou-se identificar a prevalência do DE, o perfil clínico dos pacientes, os fatores de
risco estabelecidos e os cuidados prescritos para esses pacientes, agrupando os últimos de acordo com
as intervenções descritas na Nursing Interventions Classifications (NIC). A amostra constituiu-se de 174
pacientes, e os dados foram coletados em sistema de prescrição informatizado e prontuário online. A
análise foi realizada pela estatística descritiva e o agrupamento dos cuidados de enfermagem nas
intervenções NIC baseou-se no método de mapeamento cruzado. O estudo foi aprovado em Comitê de
Ética e Pesquisa (nº 110631). Houve prevalência do DE Risco de quedas em 4% das internações
estudadas, o perfil dos pacientes com este DE apontou para idosos, sexo masculino (57%), internados
nas unidades clínicas (63,2%), com tempo mediano de internação de 20(10-24) dias, portadores de
doenças neurológicas (26%), cardiovasculares (74,1%) e várias comorbidades (3±1,8). Os fatores de
risco mais prevalentes foram alteração neurológica (43,1%), mobilidade prejudicada (35,6%) e extremos
de idade (10,3%). Entre os 48 diferentes cuidados de enfermagem prescritos, os mais frequentes foram
manter grades no leito (83,2%), orientar paciente/família quanto aos riscos e prevenção de quedas
(49,4%) e manter campainha ao alcance do paciente (40,8%). O agrupamento dos cuidados nas
intervenções NIC apontou Controle do Ambiente: segurança (29,2%), Prevenção de Quedas (20,6%) e
Monitoração Neurológica (15%) como as mais prevalentes. A intervenção Prevenção de Quedas
compreendeu o maior número de cuidados diferentes. Concluiu-se que a prevalência deste DE ainda é
pequena no cenário de estudo, o que talvez possa ser modificado após o início da utilização de
instrumento preditor de risco. O perfil dos pacientes com este DE mostra que são em maioria idosos, com
doenças neurológicas e cardiovasculares e diversas comorbidades, o que requer cuidados preventivos à
multiplicidade desses fatores. A intervenção Prevenção de Quedas mostrou-se realmente prioritária ao
DE Risco de quedas, pois suas atividades se direcionam à multifatorialidade do evento. O uso de
linguagens padronizadas na prática clínica pode contribuir para a qualificação do cuidado, norteando
protocolos de prevenção e de segurança aos pacientes.
Palavras-chave: Acidentes por quedas, Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72278/000882879.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18367
SCHLOSSMACHER, Roberta. Proposta de sistemática de avaliação de sobrecarga lombar causada
por condições de trabalho: um estudo de caso em clínica geriátrica. 2012 . p. 64. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Engenharia de Produção
Linha de Pesquisa: Ergonomia e Segurança
Orientador: Amaral, Fernando Goncalves
Resumo: Este trabalho trata do entendimento das condições desfavoráveis de trabalho causadoras de
lombalgias em clínicas geriátricas e tem como objetivo geral propor uma sistemática de avaliação de
sobrecarga ocupacional para analisar condições desfavoráveis de trabalho relacionadas a lombalgias de
caráter ocupacional em profissionais de enfermagem. Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos
objetivos específicos, que correspondem aos três artigos constituintes dessa dissertação. A metodologia
utilizada neste trabalho tem caráter exploratório. O primeiro artigo desenvolve uma revisão da literatura,
visando a mapear relações das causas das lesões lombares e o impacto na vida profissional e pessoal
dos trabalhadores de enfermagem. No segundo artigo, através de uma revisão sistemática de métodos,
suas características e abrangência, utilizados para mensurar a sobrecarga de trabalho causada por
condições ocupacionais desfavoráveis em trabalhadores de enfermagem. Já o terceiro artigo propõe uma
sistemática de avaliação de sobrecarga de trabalho de profissionais de enfermagem, bem como a
aplicação da mesma a partir de um estudo de caso. Como resultado pôde-se perceber quais são as
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características inerentes ao trabalho dos profissionais de enfermagem, no contexto de clínicas geriátricas,
assim como quais fatores e cofatores devem ser avaliados para identificar a existência de risco de lesões
lombares relacionadas ao trabalho.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde ocupacional.

Abstract: This research focuses unfavorable working conditions capable of induce problems related to
low back pain in nursing activities in geriatric clinics and the specific objectives were propose a systematic
evaluation of overhead to analyze occupational unfavorable working conditions related to occupational
back pain in professional nursing., corresponding to the three articles performing this dissertation and the
methodology used in this study is exploratory. The first paper proposes a systematic review about the
relationships between low back pain causes and the impact on professional and personal life of nursing.
The second paper is a systematic review of methods and characteristics to measure the workload caused
by unfavorable occupational conditions. The third paper proposes and implements a systematic evaluation
of workload in nursing in a case study. This approach contains more parameters than those founded in the
literature including enterprise organization and personal characteristics. The results pointed out what are
the characteristics related to the nursing professionals work in geriatric clinics and that factors and
cofactors should be evaluated to identify the risk of low back injuries.
Key words: Nursing, Occupational risk.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/61366/000864484.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18368
BAVARESCO, Taline. Validação de intervenções de enfermagem para o diagnóstico risco de
integridade da pele prejudicada para pacientes em risco de úlcera por pressão. 2012 . p. 127.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Lucena, Amália de Fátima
Resumo: A úlcera por pressão (UP) é a alteração da integridade cutânea, geralmente sobre uma
proeminência óssea, resultante da pressão que pode estar em combinação com o cisalhamento e/ou
fricção. A qualificação do cuidado aos pacientes em risco para UP tem sido uma constante busca da
enfermagem e a aplicação do processo de enfermagem (PE), com o uso de linguagens padronizadas e
instrumentos preditivos de risco como a Escala de Braden tem se mostrado importantes. A classificação
diagnóstica NANDA-I apresenta o diagnóstico de enfermagem (DE) Risco de Integridade da Pele
Prejudicada, que embora não específico para o risco de UP, tem sido aplicado a estes pacientes. Para
este DE, a Nursing Interventions Classification (NIC) apresenta 51 intervenções de enfermagem ligadas
ao mesmo. Porém, até então, não existiam estudos de validação que apontassem as mais específicas
para o cuidado ao paciente em risco para UP. Assim, este estudo teve por objetivos validar o conteúdo
das intervenções e atividades de enfermagem propostas pela NIC para o DE Risco de Integridade da
Pele Prejudicada, a partir da ligação NIC-NANDA-I, para pacientes adultos em risco de UP e identificar a
existência de outras intervenções e atividades de enfermagem não descritas pela NIC, consideradas por
enfermeiros como utilizadas no cuidado a estes pacientes. Trata-se de um estudo de validação de
conteúdo com base no modelo de Fehring, realizado em dois hospitais brasileiros que possuem grupos
de estudo no cuidado à pele, utilizam o PE e protocolos de prevenção e tratamento de UP. O mesmo foi
aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 56/2010. Participaram do estudo 16 enfermeiros
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experts. A coleta de dados utilizou dois instrumentos, em duas etapas. O primeiro destinado à validação
das 51 intervenções e o segundo às 220 atividades de enfermagem referentes às intervenções validadas
como prioritárias. A análise dos dados foi pela estatística descritiva, com cálculo de média ponderada.
Das 51 intervenções, 9(17,6%) foram validadas como prioritárias, com média ponderada ? 0,80;
22(43,1%) como sugeridas, com média ponderada >0,50 e <0,80 e, 20(39,3%) descartadas com média
ponderada ? 0,50. Das 220 atividades de enfermagem, 73(33,2%) foram validadas como prioritárias,
97(44,1%) como sugeridas e 50(22,7%) descartadas, utilizando-se também a média ponderada. As nove
intervenções validadas como prioritárias são: Prevenção de Úlceras de Pressão, Controle de Pressão,
Supervisão da pele, Banho, Cuidado com a Pele: tratamentos tópicos, Monitorização de Sinais Vitais,
Cuidados na Incontinência Urinária, Posicionamento e Terapia Nutricional. Como sugestão, os
enfermeiros apresentaram a intervenção Ações Educativas para a Equipe de Enfermagem que não
consta na NIC para o DE estudado. Constatou-se também, que alguns termos devem ser revistos na
tradução da NIC para o português, para que a linguagem proposta se aproxime da realidade brasileira.
Concluiu-se que o estudo de validação favoreceu a identificação de intervenções e atividades específicas
ao cuidado de pacientes em risco de UP, tendo implicações à prática assistencial, ao ensino e à pesquisa
de enfermagem.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem, Estudos de validação,
Processos de enfermagem, Ulcera de pressao.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49104/000829739.pdf?sequence=1
Nº de Classificação: 18369
CATALAN, Vanessa Menezes. A organização do trabalho, prazer e sofrimento da enfermagem:
estudo de caso em uma unidade de internação hospitalar. 2012 . p. 98. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Lautert, Liana
Resumo: A presente investigação teve por objetivo compreender, a partir do referencial teórico da
psicodinâmica do trabalho, a relação entre a organização do trabalho e o prazer e/ou sofrimento da
equipe de enfermagem de uma unidade de internação adulto de um hospital público de ensino. Realizouse um estudo com abordagem qualitativa que seguiu os pressupostos metodológicos de estudo de caso.
Utilizou-se as técnicas de pesquisa entrevista, observação e pesquisa documental dos últimos doze
meses que antecederam as entrevistas. A coleta de dados foi realizada no período entre maio e junho de
2011. Entrevistou-se 18 sujeitos (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) selecionados
intencionalmente, cujo número foi definido por saturação dos dados. Nas observações acompanhou-se o
trabalho da equipe de enfermagem em todos os turnos priorizando os aspectos da organização do
trabalho e os comportamentos dos profissionais com os colegas, pacientes e familiares ou outros
profissionais. Para a organização dos dados o conteúdo das entrevistas foi submetido a análise temática.
Após, realizou-se a triangulação das informações das entrevistas, das observações e da pesquisa
documental, sendo analisadas sob o referencial teórico da psicodinâmica do trabalho. Obteve-se a
aprovação do comitê de ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre/RS
(nº 11-014). Os entrevistados tinham idade entre 22 e 60 anos (média de 35 anos), com média de tempo
de trabalho na unidade de 6,76 anos. Do tratamento dos dados emergiram cinco categorias: a
organização do trabalho na unidade, fatores de prazer no trabalho, fatores de sofrimento no trabalho,
estratégias de enfrentamento do sofrimento e sugestões de melhorias. A primeira categoria revelou
aspectos da organização do trabalho relacionados à fragmentação do trabalho, a imprevisibilidade e a
sobrecarga do trabalho. A segunda categoria apresentou o trabalho em equipe e a melhora do paciente
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resultante do trabalho bem feito como fatos geradores de prazer no trabalho para esses trabalhadores. A
terceira categoria contemplou sentimentos e situações referentes à morte e/ou mau prognóstico do
paciente, a falta de reconhecimento do trabalho da enfermagem pelos pacientes, familiares e pela própria
chefia, o medo do erro e o sentimento de impotência. A quarta categoria apontou o trabalho em equipe e
as estratégias de enfrentamento individuais e coletivas como fundamentais no enfrentamento do
sofrimento no trabalho. A quinta e última categoria surgiu a partir das sugestões para melhoria do
trabalho na unidade, as quais foram referentes a adequação da estrutura física e dimensionamento de
pessoal. Verificou-se que o trabalho em equipe da enfermagem ultrapassa os preceitos da convivência
em grupo de trabalho, e revela-se como um processo dinâmico permeado por relações afetivas e
organizacionais que tem a confiança e a cooperação entre os pares como elementos essenciais. A
despeito deste arranjo, houve indicativo da existência de sofrimento entre os participantes do estudo, o
que sugere que por vezes as estratégias isoladas das equipes são insuficientes para abarcar a
complexidade do trabalho da enfermagem. Assim, ações institucionais voltadas à organização do
trabalho e que contemplem a subjetividade do trabalhador poderão ser alternativas viáveis para tentar
alterar essa situação.
Palavras-chave: Enfermagem, Psicodinâmica do trabalho, Recursos humanos em saúde, Saúde do
trabalhador.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/61861/000867390.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18385
CARVALHO, Sandra Ost Rodrigues Martins. Rede social de apoio no cuidado às pessoas com
estomia: implicações para a enfrmagem. 2012 . p. 84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado e educação em enfermagem e saúde
Orientador: Budo, Maria de Lourdes Denardin
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, que teve como objetivo compreender
as redes sociais de apoio no cuidado às pessoas com estomia cadastradas no Programa Municipal de
Estomias de um município de pequeno porte do interior do RS. Os sujeitos da pesquisa foram seis
pessoas com estomia intestinal cadastradas no programa. Para coleta de dados utilizou-se entrevista
semiestruturada e observação. A análise se deu por meio da análise de conteúdo temática que desdobrase em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. Foram respeitados todos os aspectos éticos das pesquisas com seres humanos, conforme
a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. As categorias oriundas da análise dos dados são
descritas e discutidas em três artigos, que compõem a essência do presente trabalho: Artigo 1: As redes
sociais de apoio no cuidado às pessoas com estomias: revisão bibliográfica; Artigo 2: Nem eu sabia que
tinha tantas pessoas por mim: rede social de apoio às pessoas com estomia; Artigo 3: Com um pouco de
cuidado a gente vai em frente: vivências de pessoas com estomia. Os resultados do artigo 1 se deram
por meio da análise de 11 artigos da literatura, dos quais emergiram as categorias: Apoio familiar; Apoio
da associação e grupos de pessoas com estomias; e Apoio realizado pelo enfermeiro e outros
profissionais da saúde. Os estudos qualitativos foram os mais frequentes e a produção científica de
enfermagem numericamente pequena. Concluiu-se que o conhecimento sobre a rede social de apoio é
importante para o cuidado às pessoas com estomias. O artigo 2 revelou que a rede social de apoio das
pessoas com estomia era composta pelos familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, e
profissionais de saúde. Por meio deste, viu-se a importância da presença de uma rede social fortalecida
na vida das pessoas com estomia, pois esta possibilita um apoio essencial para sua reabilitação e
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convivência com a nova condição de vida.A partir do artigo 3 emergiram as categorias: eu sou muito bem
cuidado, é um pouco diferente a minha vida e é preciso andar, parar não dá. Percebeu-se que é
fundamental compreender as formas de cuidado que permeiam as vivências das pessoas com estomia,
bem como as alterações que acontecem em suas vidas e o modo como elas enfrentam essas situações.
Acredita-se que esse conhecimento possa aproximar o enfermeiro da realidade em que vivem essas
pessoas, instrumentalizando-o para uma assistência qualificada e resolutiva.
Palavras-chave: Apoio social, Cuidado, Cuidados de enfermagem, Estomia, Vivências.
Acesso remoto ao texto integral: http://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Sandra%20Carvalho.pdf

Nº de Classificação: 17850
MACHADO, Aline Pereira. Competências do enfermeiro para a prática profissional e implantação
do processo de enfermagem. 2011 . p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Lunardi Filho, Wilson Danilo
Resumo: A enfermagem é uma profissão que está intimamente ligada à produção de saúde, sendo
protagonista do cuidado. Coadjuvantes indissociáveis são seus processos de trabalho, em especial, o
de planejamento de cuidado. A
conquista de identidade e reconhecimento profissional dar-se-á,
principalmente, pela valorização do seu trabalho, ao ser desenvolvido com o
suporte cientifico e
metodológico da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem
(PE). A Resolução COFEN 358/2009 conceitua e atualiza as designações relativas à SAE e ao PE. O
PE é um instrumento metodológico que orienta as ações de cuidar, utilizado para dar visibilidade à
SAE. Portanto, urge uma nova ordem que busque atender as necessidades emergentes na prática
cotidiana, ao realizar diagnósticos de
enfermagem, estabelecer e registrar as intervenções de
enfermagem de forma sistemática e favorável à avaliação dos resultados alcançados. Este estudo teve
como objetivo geral: Conhecer a produção acerca das competências
profissionais do enfermeiro
necessárias para a prática profissional e a
implantação do Processo de Enfermagem, no cenário
brasileiro. A metodologia utilizada foi uma Revisão Integrativa da literatura, conforme referencial teórico
de Cooper (1982), realizada nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF).
Utilizaram-se como descritores os termos “competência profissional and enfermagem”; “processos de
Enfermagem and prática profissional”. Nessa composição, a partir dos Descritores em Ciências da
Saúde (DECS), foram encontrados 251 artigos, nas
bases de dados selecionadas. Com base nos
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 14 artigos. Foi possível averiguar, através das
categorias
desveladas, algumas fragilidades e potencialidades no desenvolvimento
dessas
competências e constatar que existe uma gama de conhecimentos e experiências relativas ao Processo
de Enfermagem. A partir da constatação das competências profissionais elencadas nos artigos, pôde-se
melhor clarificar as competências e habilidades necessárias ao enfermeiro no exercício da prática
profissional e para implantação do PE, assim, potencializando a busca
pelas competências que
efetivamente possibilitarão a implantação o PE, como as expostas aqui: conhecimentos clínico, científico
e humanístico, habilidades,
atitudes, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal,
gerenciamento participativo, educação e o uso de recursos tecnológicos. A busca pela cientificidade da
Enfermagem através do PE é possível por meio de pesquisas que interconectem as competências
profissionais e a implantação do PE, como forma de sensibilizar a sociedade, gestores, pacientes e
equipe multiprofissional para uma mudança, dentro da Enfermagem que dará visibilidade ao seu fazer,
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à sua imagem e à sua própria concepção de
saúde brasileira.
Palavras-chave:
enfermagem.

Competência

profissional,

competência, para buscar seus espaços, no cenário da
Enfermagem,

Prática

profissional,

Processos
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Abstract: Nursing is a profession which is closely linked to health production, being the protagonist for
care. Its working processes, specially, care planning, are inseparable supporting features. The conquer
of identity and the Professional acknowledgement Will happen, mainly, due to, the appreciation for its
work, to
be developed with the scientific and methodologic support from the Nursing
Care
Systematization (NCS) and the Nursing Process(NP). The COFEN 358/2009 Resolution conceptualizes
and updates the designations referring to the NCS and the NP. The NP is a methodologic instrument
which guides the tasks concerning care, used to give visibility to the NCS. So it demands a new order
which aims at responding to the emerging needs in the everyday practice,
when making nursing
diagnoses, establishing and recording the nursing interventions in a systematic and favorable way for the
evaluation of the results obtained. This study had as its main goal: being aware of the national scientific
production concerning the professional competences of a nurse necessary for the professional practice
and the implementation of the Nursing Process in the Brazilian scenery. The methodology used was a
literature Integrative Review, according to Cooper’s theorical reference (1982), developed and based on
the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Literature on Health
Sciences (LILACS) and Nursing Databank (BDENF). We used as key words the terms “professional
competence and nursing”; “Nursing process and professional practice”. In these settings, based o the
Health Sciences Key Words (DECS), 251 articles were found, on the selected database. Based on the
inclusion and exclusion criteria, 14 articles were selected. It was possible to notice, through the unveiled
categories, some weaknesses and strengths in the development of these competences and find out
that there is a considerable amount of knowledge and experiences referring to the Nursing Process.
Based on the observation of the professional competences listed in the articles, it was easier to clarify
the necessary
competences and skills for the nurse in the professional practice and for the
implementation of the NP, therefore empowering the search for competences
which will effectively
enable the implementation of NP, such as the ones exposed here: clinical, scientific and humanistic
knowledge, skills, attitudes,
communication, leadership, interpersonal relationship, participatory
management, education and the use of technological resources. The search for scientific nursing through
the NP is possible through researches which
interconnect the professional competences and the
implementation of the NP as a way to sensitize the society, managers, patients, multiprofessional team
for
a change in the Nursing area which will bring more visibility concerning its
image and own
conception of competence to reach its appropriate spaces in the Brazilian health scenario.
Key words: Professional competence, Professional practice, Nursing, Nursing processes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/3082/1/alinemachado.pdf

Nº de Classificação: 17852
CARVALHO, Vanessa Franco de. Linha de cuidado das mulheres com alterações no exame
papanicolau. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Kerber, Nalú Pereira da Costa
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Resumo: Este estudo é de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva; tem como objetivo analisar
a linha de cuidado percorrida pelas mulheres que apresentam alterações significativas no
exame
Papanicolau, no município do Rio Grande/RS, com base nas Diretrizes para o Rastreamento do Câncer
do Colo do Útero e o referencial de Redes de Atenção à Saúde, na especificidade da Linha de Cuidado.
O local do estudo foi o município do Rio Grande /RS. Utilizou o banco de dados do macroprojeto de
pesquisa intitulado: “Itinerário terapêutico das mulheres com alterações cervicais no citopatológico em
Rio Grande”. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada, realizada na residência
de 52 mulheres que apresentaram alterações no exame Papanicolau no período de janeiro/2010 a
julho/2011. Das mulheres investigadas 50% tiveram alterações iniciais e 50% apresentaram lesões mais
avançadas. A partir do relato das mulheres, ficou evidente que a maioria, ao iniciar sua Linha de
Cuidado, teve facilidade, pois não houve limitações no acesso ao exame de Papanicolau, porém, as
mesmas relataram dificuldades no agendamento da consulta de retorno após obterem o resultado do
exame. No que se refere ao acesso a informações sobre a frequência no Papanicolau, percebe-se que a
realização do exame está vinculada à solicitação do profissional de saúde. Ainda, ao relacionar o
tratamento realizado com as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, foi identificado que 20 mulheres
realizaram o tratamento adequado, 29 inadequado e 03 aguardavam o desfecho do caso. Com base nos
depoimentos das mulheres que tiveram tratamento inadequado, foi feita análise temática despontando
duas categorias: a conduta inadequada como responsabilidade da mulher; e a conduta inadequada
direcionada pelo profissional. A linha de cuidado segue diversos rumos, a depender do tipo de lesão, da
conduta da mulher, da conduta do profissional e da disponibilidade dos serviços. Porém, há grande
dificuldade no estabelecimento da rede de atenção à saúde, uma vez que não são empregadas ações
imediatas para o início do tratamento e muitos profissionais
desconhecem as diretrizes clínicas.
Acreditamos que uma forma de apoio para efetivação do acompanhamento da linha de cuidado seja a
criação de uma rede informatizada, com prontuário eletrônico, onde o profissional consiga acompanhar
o tratamento realizado para essa mulher em todos os níveis de assistência.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, Continuidade da assistência ao paciente, Enfermagem,
Esfregaço vaginal, Neoplasias do colo do útero.

Abstract: This study comprehends a qualitative, exploratory and descriptive approach; it aims to analyze
the care plan which is established by women who show significant alterations on their Pap Tests in the
city of Rio Grande/RS, based on the Policies for Tracking Cervical Cancer and the reference given in
Health Care Network regarding Line of Care. The place of study was the city of Rio Grande/RS. The
following research macro project database used was entitled: “Therapeutic itinerary of women with
cervical alterations in the Cytopathology in Rio Grande”. The data were collected through semi-structured
interviews held in the residences of 52 women who had alteration on their Pap Tests between January
2010 and July 2011. From all the investigated women, 50 % presented initial alterations and 50%
showed more advanced injuries. From these women’s report it was clear that most of them had facility
to begin their Line of Care since there were no restrictions in the access for Pap Tests however, these
same women, reported difficulties in scheduling their follow-up visit after obtaining the exam results.
Concerning the access to information about the frequency in Pap
Tests, it was noticed that the
completion of the tests is bounded by a request from a healthcare professional. Furthermore, when
relating the carried out treatment with National Cancer Institute guidelines, it was identified that 20
women carried out the adequate treatment, 29
were inadequate and 03 were still waiting for the
outcome. A thematic analysis was made with the ones who received inadequate treatments into two
categories: inadequate treatment motivated by women’s conduct and the inadequate treatment given by
professionals. The Line
of Care follows several courses depending on the kind of injury, women’s
conduct,
professionals’ care and the availability of services. However, there’s a great difficulty in
establishing attention networking to health once immediate actions are not employed in the beginning of
treatments and many professionals are not aware about the clinical policies. We believe that a form of
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support for the monitoring of Line of Care is the creation a computerized network with electronic health
records where the professionals can follow the treatment carried out by women in all levels of assistance.
Key words: Nursing, Continuity of patient Care, Health Services Accessibility, Uterine Cervical
Neoplasms.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/vanessac.pdf

Nº de Classificação: 17853
ALVAREZ, Simone Quadros. Percepções de adolescentes usuários de drogas acerca da
dependência química. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem/Saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Gomes, Giovana Calcagno
Resumo: Este estudo objetivou conhecer a percepção de adolescentes usuários de drogas atendidos
no CAPS ad no município do Rio Grande acerca da dependência química.Tratou-se de uma pesquisa
com abordagem qualitativa realizada no primeiro semestre de 2012 no CAPS ad do município do Rio
Grande/ RS, com oito
adolescentes usuários de drogas. Os dados foram coletados através de
entrevistas semiestruturadas e analisados pelo método de Discurso do Sujeito Coletivo. Os dados do
estudo mostraram que as principais causas apontadas pelos adolescentes para o início do uso de
drogas foram à curiosidade, a imaturidade e a ingenuidade; a influência dos amigos e a vontade de
pertencer a um grupo, de não ser diferente de seus pares; acharem que se muitos às utilizam estas
devem ser boas; conviver com usuários de drogas no seu ambiente de consumo e a dificuldade de
enfrentar perdas e a desestruturação familiar. Evidenciou-se que a droga apresenta-se como fonte de
alívio para a tristeza e o desamparo sentido. As principais consequências do uso de drogas foram
desgraça, tristeza e muitas coisas ruins; alguns se sentem fortes,
poderosos e rebeldes,
desestruturação familiar, interrupção do processo de escolarização e marginalização. Os principais
fatores de risco para o uso de drogas na adolescência são a falta de informações, o não acreditar nos
malefícios das drogas e nas consequências negativas destas em suas vidas, ver outro usuário falando
ou consumindo a droga e conviver com usuários de drogas no seu ambiente de consumo, ser assediado
por traficantes que lhes oferecem a droga e insistem para que a consumam, morar com uma família em
que o uso de drogas está naturalizado, perceber a droga como uma coisa boa e fonte de alívio e
vivenciar situações de raiva extrema e de perda de controle. Verificou-se como fatores de proteção a
vontade de parar de usar drogas, a busca de ajuda por parte dos familiares, a existência dos Serviços
de Atenção aos usuários, do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e da Adolescência. Verificou-se
como Influência do vínculo familiar para o uso de drogas na adolescência a falta de atitude dos pais ao
saberem do uso de drogas de seus filhos. Os familiares percebem que o adolescente está fazendo uso
de drogas por seu aspecto físico e diante de suas atitudes agressivas. Muitos adolescentes convivem
com o uso de drogas por seus familiares desde a infância. Possuem como expectativas e projetos de
vida: retomar os estudos, arrumar um emprego e ter uma profissão, construir uma família, tornar-se
motivo de orgulho para seus pais, mudar sua história de vida, realizar um tratamento e parar de usar
drogas, se desintoxicar e se reinserir na sociedade, reconquistando a confiança e respeito das pessoas
com quem convive, viver pelo menos até passar dos 18 anos de idade. concluiu-se que adolescência é
uma etapa vulnerável, em que o jovem enfrenta mudanças pessoais, familiares e sociais. Dessa forma a
família, professores e profissionais da saúde precisam saber como lidar com os conflitos vividos pelos
adolescentes de forma a fornecer suporte com vistas a minimizá-los. O conhecimento construído com
este estudo poderá nos possibilitar um novo olhar para os transtornos relacionados ao uso de drogas na
adolescência, auxiliando na elaboração de estratégias de prevenção e tratamento mais efetivo.
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Palavras-chave: Adolescente, Enfermagem, Transtornos relacionados com substâncias, Usuários de
drogas.

Abstract: This study aimed to know the perception of adolescents drug users attended in the in the
CAPS ad in Rio Grande about chemical dependence. Was treated of a qualitative research conducted in
the first half of 2012 in the CAPS ad in the the municipality of Rio Grande/ RS, with eight adolescents
drug users. Data were collected through of
interviews semistructureds and analyzed by method of
Discourse of Collective Subject. The datas from the study showed that the mains causes given by the
adolescents to the start of the use of drugs were the curiosity, the immaturity and the naivety; the
influence of the friends and the desire to belong the a group, of not to be different of yours peers; find
that if many the utilize these to be good; to live with drug users in the your consumer environment and
the difficulty of facing losses and the family breakdown. It became clear that the drug presents itself as
source of relief for the sorrow and the helplessness sense. The main consequences of the use of drugs
were misfortune, sadness and lots of bad things; some feel itself strongs, powerfuls and rebellious, family
breakdown, interruption of the process schooling and marginalization. The mains risk factors for the use
of drugs in the adolescence are lack of informations, not believing in the evils of drugs and in the
negative consequences of these in their lives, to see another user talking or consuming the drug and
living with drug users in the your environment of consumption, being harassed by drug dealers that offer
them the drug and they insist for that the consume, living with a family in which the drug use it is
naturalized, perceive the drug as a good thing and source of relief and experience situations of extreme
anger and of loss of control. It was found as factors of protection the will of to stop using drugs the
search of help by families, the existence of the Care Services the users, of the Tutelary Council and of
the Judgeship of the Childhood and of the Adolescence. It was found as influence of the bond familiar for
the drug use in the adolescence the lack of attitude of parents on learning of the use of drugs of their
children. The families perceive that the adolescent it is using drugs by your physical appearance and
front of yours aggressive attitudes. Many adolescents living with the drug use for yours families since the
childhood. They possess as expectations and projects of life: resume the studies, find a job and have a
profession, build a family, become cause for pride for your parents, to change your life story, and perform
a treatment and to stop of using drugs, to detoxify and if reinsert in the society, reconquering the trust
and respect of the persons with whom live, live until at least pass of the 18 years of age.
Key words: Nursing, Substance-related disorders, Drug users, Adolescent.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/simonea.pdf

Nº de Classificação: 17854
ROSALES, Rita Arim. Idosos e filhos cuidadores em uma comunidade do Sul do Brasil: perfil e
percepções de saúde. 2012 . p. 93. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem e Saúde para Indivíduos e Grupos Sociais
Orientador: Pelzer, Marlene Teda
Resumo: Esta dissertação teve como objetivo geral conhecer o perfil e percepção de saúde de idosos e
filhos cuidadores de uma comunidade do sul do Brasil. Os objetivos específicos foram (a) caracterizar o
perfil dos idosos e de seus filhos cuidadores, (b) conhecer as percepções destes filhos acerca das
condições de saúde de seus genitores. Trata-se de um estudo de campo, exploratório, descritivo, com
abordagem mista. Os dados foram coletados através de entrevista orientada por um roteiro com parte
estruturada e semiestruturada. Este foi elaborado a partir do protocolo de pesquisa denominado Filial
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Responsibility e submetido a um pré-teste a fim de ser validado quanto ao alcance dos objetivos. A
identificação de 38 possíveis participantes ocorreu no núcleo de atendimento da Estratégia de Saúde da
Família
(ESF) por meio da colaboração dos Agentes Comunitário e as 26 entrevistas gravadas
efetuaram-se no período de julho a novembro de 2011, nas residências dos sujeitos; 12 não foram
encontrados e não houve negativa para a participação no estudo. A análise dos dados dividiu-se em
duas etapas: na primeira utilizou-se a estatística descritiva e os resultados foram apresentados por meio
de frequência absoluta. A interpretação ocorreu por meio de interlocução dos dados com os autores que
produziram acerca do tema estudado. Na segunda os dados foram estudados utilizando a análise de
conteúdo de Bardin. Verificou-se que dentre os filhos cuidadores de pais idosos há predominância de
mulheres com idades entre 41 e 70
anos, casadas, com filhos, com baixa escolaridade, que não
realizam atividades remuneradas permanecendo junto ao idoso, atendendo as suas necessidades, a
casa e demais membros
familiares. Entre os que desempenham atividades remuneradas há
predominância de ocupações que exigem dedicação de 40 a 62 horas semanal. Os idosos são em
maioria mulheres com idades entre 71 e 80 anos, viúvas, residem com mais de cinco pessoas, por um
período de 10 anos, e são portadores de duas ou mais doenças crônicas associadas. As patologias
mais encontradas entre os idosos foram: hipertensão (13), cardiopatias (9), artroses (4) e Doença de
Alzheimer (3). Constatou-se a feminilização dos idosos e a sua independência para a realização de
atividades básicas e instrumentais de vida diária; a presença de enfermidades, apesar de dificultar, não
impossibilita a prática de algumas tarefas. Os filhos percebem a saúde de seus pais idosos de forma
integral, valorizando a independência para o
autocuidado e manutenção do ambiente/mobilidade.
Utilizam como parâmetro para avaliação de saúde do idoso a observação do declínio funcional do idoso,
a sua própria condição de saúde e conceitos pré-estabelecidos socialmente, como a normalidade do
surgimento de doenças com o avançar da idade. Estes dados reafirmaram os resultados encontrados
nas produções científicas estudadas. As instituições familiares brasileiras vêm demonstrando empenho
e preocupação no atendimento deste indivíduo, mesmo quando este processo resulta em sobrecarga
infringida aos demais membros destas famílias.
Palavras-chave: Enfermagem, Idoso, Relações familiares, Saúde da família, Saúde do idoso.

Abstract: This study aimed to know the profile and perceptions of health of aged parents and adult
children caregivers of elderly living in a community in southern Brazil. The specific objectives were (a) to
caracterize the profile of the elderly and adult children caregivers, (b) to know the perceptions of adult
children caregivers of aged parents over the health of their genitors. This is a field study which is
exploratory, descriptive, with mixed approach, with adult children caregivers of elderly parents living in a
community in the city of Rio Grande/RS. Data were collected through structured and semi-structured
interview, guided by an interview script. The latter was drawn from the research protocol called Filial
responsibility and submitted to a pre-test in order to be validated as to the achievement of goals. The
identification of 38 potential participants occurred in the core service of Family Health Strategy (FHS)
through the collaboration of the Community Agents, and the 26 taped interviews were made from July to
November 2011, in the interviewees’ homes - twelve were not found and there was no negative for
participating in the study. Data analysis was divided into two stages. At first, descriptive statistics was
used and the results were presented by absolute frequency. The interpretation was made through the
interchange of data with the
authors that produced on the studied subject. At second, data were
analyzed using the Bardin content analysis. It was found that among caregivers of aging parents there is
predominance of women, aged between 41 and 70 years, married, with children, low education, who do
not
execute paid work being with the elderly, taking care of them, their house and other family
members. Among those who perform paid activities there is predominance of occupations that require
weekly dedication of 40 to 62 hours. The elderly are mostly women aged between 71 and 80 years,
widowed, living with more than five persons for a period of 10 years and carry two or more comorbidities.
The most frequent diseases among the elderly were hypertension (13), heart diseases (9), osteoarthritis
(4) and Alzheimer's disease (3). It was noted the feminization of the elderly and their independence to
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carry out basic and instrumental activities of daily living: the presence of comorbidities despite difficulting
the practice of certain tasks does not preclude them. The children see the health of their elderly parents
holistically, valuing their independence for the care and maintenance of the environment/mobility.. As a
parameter for health evaluation of the elderly, they observe the declining health of the elderly, their own
health status and pre-established social concepts such as the common emergence of diseases with the
advancing age. These data reaffirmed the findings in the studied scientific production. Brazilian family
institutions have demonstrated commitment and concern in assisting this individual, even when this
process results in damage to the other members of these families.
Key words: Family Relations, Elderly, Nursing, Health of the Elderly.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/ritarosales.pdf

Nº de Classificação: 17856
PIMPÃO, Fernanda Demutti. Proposta de processo de enfermagem em Unidade de Internação
Obstétrica: históricos, diagnósticos e cuidados de enfermagem à luz de Horta fundamentada em
NANDA. 2012 . p. 121. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Lunardi Filho, Wilson Danilo
Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral elaborar uma proposta de processo de
enfermagem contemplando históricos de enfermagem, diagnósticos de enfermagem,
prescrição de
cuidados de enfermagem para gestantes e puérperas em Unidade de Internação Obstétrica à luz de
Horta, fundamentada em NANDA e, como objetivos específicos: identificar os dados clínico-obstétricos
mais frequentes das gestantes em Unidade de
Internação Obstétrica; identificar os dados clínicoobstétricos mais frequentes das puérperas
em Unidade de Internação Obstétrica; identificar os
diagnósticos de enfermagem a partir dos dados clínico-obstétricos mais frequentes das gestantes em
Unidade de Internação Obstétrica; identificar os diagnósticos de enfermagem a partir dos dados clínicoobstétricos mais frequentes das puérperas em Unidade de Internação Obstétrica; elaborar modelos de
histórico
de enfermagem e de prescrição de cuidados de enfermagem para os diagnósticos de
enfermagem identificados; e obter o consenso dos enfermeiros assistenciais da Unidade de Internação
Obstétrica sobre a proposta construída. Trata-se de pesquisa qualitativa, descritiva
e exploratória,
realizada em uma Unidade de Internação Obstétrica de um hospital universitário do Sul do Brasil.
Realizou-se uma consulta documental em 148 prontuários, com vistas à identificação dos diagnósticos e
cuidados de enfermagem, baseados, respectivamente, na taxonomia II da North American Diagnosis
Association 2009-2011 e da Nursing Intervention Classification. Desenvolveu-se um modelo de histórico
de enfermagem para gestante/puérpera e outro para o recém-nascido. No total, identificaram-se 26
diagnósticos de enfermagem, assim distribuídos: nove direcionados às gestantes; nove, às puérperas;
dois, ao binômio mãe/filho; seis, ao recém-nascido. A análise foi realizada por meio da apresentação
da proposta construída e discussão com base em autores da área. Com isso, almeja-se contribuir para
direcionar o cuidado de enfermagem às necessidades das gestantes, puérperas, binômios mãe/filho e
recém-nascidos nesse microcenário, favorecendo a educação em saúde, a identificação precoce e a
prevenção de complicações. Permanecem lacunas quanto às necessidades psicoespirituais, visto que
elas não foram abordadas nos resultados. Assim, essa proposta de Processo de Enfermagem em
Unidade Obstétrica contemplando históricos,
diagnósticos e cuidados de enfermagem mantém em
aberto o aperfeiçoamento do modelo, visando à inclusão de outros diagnósticos de enfermagem, de
forma a aproximar-se de um cuidado mais holístico.
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Palavras-chave: Diagnóstico de
enfermagem.

enfermagem, Enfermagem, Enfermagem

obstétrica, Processos de

Abstract: This study had a general purpose to develop a proposal of Nursing Process including nursing
history, nursing diagnosis, nursing care to pregnant women and post-partum in obstetric inpatient unit in
light of Horta and based in NANDA. The specific purposes were identify the most frequent clinical and
obstetric data of pregnant women in obstetric inpatient unit;
identify the most frequent clinical and
obstetric data of postpartum women in obstetric inpatient unit; identify the nursing diagnosis by the most
frequent clinical and obstetric data of pregnant women in obstetric inpatient unit; develop a models of
nursing history and nursing care for the nursing diagnoses identified; and obtain the consensus of the
nurses in obstetric
inpatient unit about the proposal developed. It is a qualitative, descriptive and
exploratory study, performed in an obstetric inpatient unit of a university hospital in southern Brazil. We
carried out a consultation document in 148 patient’s medical notes in order to identify the diagnoses and
nursing care, to be based on Taxonomy II of the North American Diagnosis Association 2009-2011 and
Nursing Intervention Classification. We developed a model of historical nursing pregnant / postpartum
women and one for the newborn. In total, we identified 26 nursing diagnoses, as follows: nine targeted to
pregnant women, nine to postpartum women, two to binomial mother / child, six to newborn. The analysis
was performed through the presentation of the Nursing Process that was discussed based in experts
authors. With this study we hope to contribute to direct the nursing care to a pregnant
women,
postpartum women, binomial mother / child and newborn’s needs of in small space, favoring health
education, early identification and prevention of complications. Remain gaps in psychospiritual needs,
because they won’t appear in the results. Thus, this proposed Nursing Process including nursing history,
nursing diagnosis, nursing care to pregnant women and post-partum in obstetric inpatient unit leaves
open the improvement of the model aiming at the inclusion of other nursing diagnoses in order to
approach a more holistic care.
Key words: Nursing Process, Nursing diagnosis, Obstetrical nursing, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/fernandap.pdf

Nº de Classificação: 17857
DUARTE, Cibeli da Rosa. Compromisso como uma dimensão ética do trabalho da enfermagem:
estratégias construídas. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, Educação e Saúde
Orientador: Silveira, Rosemary Silva da
Resumo: A gênese temática desta pesquisa emergiu das inquietações e vivências pessoais, acadêmicas
e profissionais no âmbito hospitalar, ao observar as ações de enfermagem, por perceber o quanto são
fundamentais e como, frequentemente, o cuidado ao usuário vem sendo prestado de forma incompleta.
Para buscar compreender essas questões, desenvolveu-se uma prática educativa com os trabalhadores
da enfermagem de uma Unidade de Clínica Médica (UCM) de um Hospital Universitário (HU) do Sul do
Brasil, procurando por meio da problematização refletir sobre a realidade de trabalho, e também através
da ação e da reflexão buscar um atuar mais comprometido com o cuidado do usuário. Objetivou-se
problematizar o cotidiano do trabalho da UCM, considerando o fortalecimento do compromisso dos
trabalhadores da
enfermagem com o cuidado do usuário, e, construir estratégias coletivas que
contribuam para o fortalecimento do compromisso dos trabalhadores da enfermagem com o cuidado do
usuário. Utilizou-se a abordagem qualitativa, apoiada nos preceitos metodológicos de Paulo Freire,
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participando 24 trabalhadores da enfermagem. A coleta de dados foi realizada de agosto a dezembro de
2011, através de uma aproximação com o “Círculo de Cultura”,
perfazendo 11 encontros. Para
interpretação dos dados empregou-se a análise textual discursiva e os resultados foram descritos em
duas grandes categorias. A primeira evidenciou
que a organização do trabalho, a sobrecarga de
atividades, a dificuldade de supervisão por parte das enfermeiras e a ausência de consciência crítica de
alguns trabalhadores interferem diretamente no compromisso com o cuidado do usuário. A segunda,
enfatiza que o favorecimento das relações interpessoais, o trabalho em equipe, o exercício da crítica, o
controle exercido pelas enfermeiras, a organização coletiva do trabalho, o compartilhar e
assumir
responsabilidades, além do espaço para a problematização e reflexão sobre o contexto de trabalho são
estratégias que podem fortalecer o compromisso com o cuidado do usuário. A existência de espaços
para o dialogo favoreceu a busca de objetivos comuns, pois os
trabalhadores manifestaram seus
pensamentos, suas necessidades, anseios, descontentamentos, insatisfações, o que promoveu uma
aproximação entre si. O compartilhar experiências resultou na busca por estratégias para mudar o
contexto vivido, buscando novas formas de organizar o trabalho.
Palavras-chave: Educação, Enfermagem, Estratégias, Responsabilidade profissional, Satisfação no
trabalho, Trabalhadores.

Abstract: The genesis of this study emerged from concerns, personal experiences and questioning of
professional and academic matter in the hospital realm, as we were observing nursing actions, by
perceiving how instrumental those are and, nevertheless, the care for the user has been incomplete. In
order to understand these issues, an educational practice was developed with nursing workers in a
medical clinic unit (Unidade de Clinica Médica –UCM) of a Teaching Hospital (Hospital Universitário HU) in southern Brazil, seeking reflection through problematization on the reality of the work, and, in
addition to it, a more committed working practice towards the user. It aimed to problematize the daily
work of a medical clinic unit, in terms of strenghtening the commitment of nursing workers to the care for
the users as well as building collective strategies which will improve on such goal. A qualitative approach
was applied, supported by Paulo Freire´s methodological guidelines, with 24 nursing workers
as
participants. Data collection was made from August to December 2011, by an approximation with the
“Circle of Culture”, with 11 meetings. In order to interpret data, a textual and discourse analysis was
carried out and the results were divided into two
categories. The first one states that the working
organization, work overload, difficulties in supervising on the part of the nurses and lack of critical
awareness of some workers affect deeply the compromise with the care for the user. As for the second
category, the interpersonal relationships are enhanced, as well as the team work, control exerted by the
nurses, critical thinking, collective working organization, sharing and taking responsibilities, as well as
atmosphere for problematization and thinking over the context of work are strategies which may well
assure the commitment with the care for the user. The existence of atmospheres for dialogue enabled
the search for common objectives, as the workers expressed their views, needs, desires and claims,
providing more closeness among them. Sharing experiences encouraged the study of strategies to
change the context, in search of new ways of organizing the work.
Key words: Strategies, Professional Organization, Education, Nursing, Satisfaction at work, Workers.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/cibeli.pdf

Nº de Classificação: 17860
GONÇALVES, Bruna Goulart. Efetivação do parto humanizado em hospitais de ensino do sul do
Brasil: estratégias da gestão. 2012 . p. 79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Kerber, Nalú Pereira da Costa
Resumo: Este estudo, de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, tem como objetivo identificar
as estratégias de gestores hospitalares para efetivação do parto humanizado em hospitais ensino e, a
partir de uma revisão integrativa, visualizar o que há na produção científica envolvendo as questões
estratégicas utilizadas por gestores de hospitais ensino para a implantação da humanização do parto.
Os locais de estudo foram o Hospital Universitário, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, de
Rio Grande/RS, e o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, em Pelotas/RS. Os
sujeitos foram cinco gestores das instituições envolvidas. Os dados utilizados
neste estudo foram
extraídos do instrumento aplicado aos gestores da pesquisa intitulada “Assistência Humanizada ao
Parto de Adolescentes”. Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise textual. Os
resultados encontrados neste estudo mostraram, a partir da literatura, que se espera que o gestor, a
partir do planejamento de suas ações seja capaz de proporcionar
uma estrutura física adequada;
respeite os direitos das parturientes; valorize os trabalhadores de saúde; crie estratégias para a redução
das taxas de cesariana; elabore um protocolo no qual está descrito todo o processo do tipo de
assistência desejada para a instituição. A partir do contexto investigativo, foi possível verificar que o
planejamento estratégico é um instrumento eficaz na busca da otimização dos serviços de saúde, por
ser um método com um
espaço democrático cujos atores sociais envolvidos poderão assumir
responsabilidades compartilhadas. Os gestores mostraram-se conscientes sobre a existência da Política
de Humanização ao Parto e Nascimento preconizada pelo Ministério da Saúde e do papel que possuem
para sua implantação, porém fazem referências às inadequações estruturais das instituições. Destacase a importância deste estudo em contribuir para a reflexão sobre o processo de trabalho que vem
sendo desenvolvido para o
alcance da humanização do processo de parturição nos contextos
investigados, se estendendo também para outras instituições de ensino.
Palavras-chave: Hospitais de ensino, Parto humanizado, Planejamento estratégico.

Abstract: This study, a qualitative and exploratory study aims to identify strategies for hospital managers
effectuation of humanized childbirth in hospitals and education, from an integrative review, see what's on
scientific issues involving the strategic use by managers teaching hospitals for the implementation of the
humanization of birth. The study sites were the University Hospital, Federal University of Rio Grande FURG of Rio Grande / RS, and Teaching Hospital, Federal University of Pelotas - UFPEL in Pelotas /
RS. The subjects were five managers of the institutions involved. The data used in this study were taken
from the instrument applied to managers of research entitled "Humanized
Childbirth Care for
Adolescents." For data processing we used the technique of textual analysis. The results of this study
showed, from the literature, it is expected that the manager, from the planning of your actions is able to
provide an adequate physical infrastructure, respects the rights of pregnant women, enhances health
workers, create strategies for reducing cesarean rates; develop a protocol is described in which the
whole process of the type of assistance required for the institution. From the research context, we found
that strategic planning is an effective tool in the quest for optimization of health services, as a method
with which a democratic social actors may assume shared responsibilities. Managers showed they were
aware of the existence of the Policy to Labor and Delivery Humanization recommended by the Health
Ministry and the role they have for their deployment, but made reference to structural inadequacies of
institutions. We emphasize the importance of this study contribute to the reflection on the work that has
been developed to
achieve the humanization of childbirth process in the contexts investigated,
extending also to other educational institutions.
Key words: Humanizing Delivery, Strategic Planning, Teaching Hospitals.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/brunagoncalves.pdf
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Nº de Classificação: 17862
ZANIRATI, Viviane Ferreira. Promoção da alimentação saudável no âmbito do Programa Escola
Integrada: influência no perfil nutricional de crianças e adolescentes. 2012 . p. 177. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Saúde e Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Intervenções em Nutrição
Orientador: Santos, Luana Caroline dos
Resumo: Introdução: A efetividade da promoção de alimentação saudável na infância e adolescência
depende de estratégias adequadas a este estágio da vida como
atividades lúdicas de educação
alimentar e nutricional e oficinas culinárias. Objetivo: Avaliar a influência de ações de promoção da
alimentação saudável no perfil nutricional de estudantes inseridos no Programa Escola Integrada (EI),
comparando-os com alunos da Escola Tradicional (ET). Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de
intervenção controlado não randomizado, com crianças e adolescentes (6 a 14 anos) da EI e ET de uma
Escola Municipal de Belo Horizonte/Minas Gerais, sendo a intervenção nutricional direcionada à EI.
Foram coletados dados socioeconômicos e demográficos de todos os alunos no início do estudo, além
de dados antropométricos (peso e altura) e de consumo alimentar (Questionário qualitativo ilustrado ASSIS et al., 2007 para crianças; e Recordatório 24horas e Questionário de Frequência Alimentar para
adolescentes) antes e após a intervenção. Essa apresentou duração de sete meses e contemplou os
grupos alimentares por meio de 14 oficinas de educação alimentar e culinária. A aceitação de cada
oficina foi verificada por meio de escala hedônica aplicada ao final das atividades. A análise estatística
constou de análise descritiva e da aplicação dos testes t de Student simples e pareado, Mann-Whitney,
Wilcoxon, Qui-Quadrado, McNemar e análises de regressão. Resultados: Avaliou-se 294 alunos, sendo
que 51,1% eram do sexo masculino e 53,0% da EI. Identificou-se elevada ocorrência de excesso de
peso: 14,5% e 17,6% dos estudantes da EI e ET, respectivamente; p=0,781, sem diferenças após a
intervenção. No tocante ao consumo alimentar, na linha de base as crianças da EI apresentaram maior
adequação para o grupo alimentar das frutas (81,8% vs 18,2% ET, respectivamente; p=0,004) e número
de refeições diárias (67,6% vs 32,4% ET; p=0,002). Adicionalmente, o consumo de colesterol foi maior
entre os adolescentes da EI [231,7 (150,9-328,8) vs 172,8(107,4- 303,8) mg na ET; p=0,030]. Após a
intervenção, a chance de encontrar uma criança
da EI com o consumo adequado dos grupos
alimentares das frutas e leguminosas diminuiu (0,099 e 0,67 vezes respectivamente) e dos doces
aumentou (2,35 vezes). Além disso, mais crianças da EI apresentaram consumo adequado para os
leites e derivados em relação à ET (74,1% vs 25,9%; p=0,024). Quanto aos adolescentes, observou-se
aumento na mediana de ingestão do sódio na ET [383,1 (-92,9 – 1032,8) mg; p=0,001] e maior número
de alunos da EI classificado dentro dos parâmetros sugeridos para o zinco (EAR-UL: 68,1% vs 57,7%
na ET; p=0,036). Ademais, houve diminuição significativa no consumo diário de suco natural/garrafa
(7,8 dias do mês), ovos (5,5 dias do mês) e frango (3,98 dias do mês) no grupo EI, após a intervenção
nutricional. Em todas as oficinas a opção “Gostei muito” foi a mais assinalada pelos alunos (78,9% a
92,7%), sem diferenças entre o tipo da estratégia (educativa ou culinária). Conclusão: A intervenção
nutricional não promoveu alterações antropométricas, mas possibilitou algumas mudanças dietéticas
positivas e outras a serem trabalhadas em ações futuras. Além disso, verificou-se papel importante do
Programa Escola Integrada na alimentação dos alunos, denotando-o como provável potencializador da
intervenção realizada.Introduction:
Palavras-chave: Adolescente, Antropometria, Consumo de alimentos, Criança, Educação alimentar e
nutricional.
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Abstract: The effectiveness in promoting healthy eating in childhood and adolescence depends on
appropriate strategies to this stage of life such as play food and nutrition education activities and cooking
classes. Objective: Evaluate the influence of healthy eating interventions in the nutritional profile of
students included in the Integrated School Program (EI), compared to the Traditional School students
(ET). Materials and methods: The study was conducted as a non-randomized controlled intervention with
children and adolescents (6-14 years) of the EI and ET of a municipal school of Belo Horizonte/ Minas
Gerais. The nutritional intervention was conducted with EI students. Socioeconomic and demographic
information of all students were collected at baseline, while anthropometric data (weight and height) and
food consumption (Illustrated qualitative questionnaire - ASSIS et al., 2007 for children, and 24 hours
Recall and Food Frequency Questionnaire for teenagers)
were assessed before and after the
intervention. The intervention was conducted during seven months and covered the food groups through
14 education workshops
and cooking classes. The acceptance of each workshop was verified by
hedonic scale applied at the end of the activities. Statistical analysis consisted of descriptive analysis
and application of the simple and paired Student t, Mann-Whitney, Wilcoxon, Chi-Square, McNemar and
regression analysis tests. Results: We evaluated 294 studentes, 51.1% male and 53.0% of EI. Identified
high occurrence of overweight: 14.5% and 17.6% of students in EI and ET, respectively, p=0.781, with
no differences after intervention. At baseline EI children showed greater adequacy to the fruit food
group (81.8% vs 18.2% ET, respectively, p = 0.004) and number of meals per day (67.6 ET% vs 32.4%,
p=0.002). Additionally, cholesterol intake was higher among adolescents from EI [231.7 (150.9 to 328.8)
vs 172.8 (107.4 to 303.8) mg from ET, p = 0.030]. After intervention, the probability of having an EI child
with adequate intake of fruits and grain legumes decreased (0.099 and 0.67 times respectively) and
sweet groups increased (2.35 times). In addition, more children from EI presented adequate intake for
milk and dairy products in relation to the ET (74.1% vs 25.9%, p = 0.024). Adolescents of ET showed an
increase in the median intake of sodium [383.1 (-92.9 - 1032.8) mg, p = 0.001] and a greater number of
students from EI had consumption within the recommended parameters of zinc (EAR-UL: 68.1% vs
57.7% in ET; p=0.036). Moreover, a significant decrease was found in daily consumption of juice/bottle
(7.8 days of the month), eggs (5.5 days of the month) and chicken (3.98 days of the month) in the EI
group, after the nutritional intervention. In all workshops the option "I really enjoyed" was the most given
answer by the students (78.9% to 92.7%), without differences between the type of strategy (education or
cooking). Conclusion: The dietary intervention did not alter anthropometric measurements, but allowed
some positive dietary changes and other actions to be developed in the future. Moreover, the Integrated
School Program had an important role in the feeding of students, being a probable enhancer of the
intervention performed.
Key words: Child, Adolescent, Anthropometry, Food Consumption.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8ZCHGC/dissertacao_viviane_ferreira_zanirati_ufmg_2012.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17863
SEVERO, Luana de Oliveira. Relação saúde, ambiente e trabalho de produtores rurais com
propriedades de pequeno porte. 2012 . p. 104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem /Saúde
Orientador: Cezar-vaz, Marta Regina
Resumo: Introdução: As mudanças no mundo do trabalho vem repercutindo de maneira positiva e
negativa na saúde dos trabalhadores, na particularidade do ambiente rural. A inclusão de tecnologias
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representam parte destas mudanças, que buscam aumentar a produtividade e, consequentemente, a
exposição ao riscos. Objetivos: o
primeiro objetivo deste estudo incide em identificar o perfil do
trabalhador agricultor rural na relação saúde, trabalho e ambiente. O segundo objetivo visa analisar a
relação saúde e ambiente rural frente a percepção de agricultores e o terceiro e último, desenvolver um
processo de intervenção junto à equipe da EMATER/ASCAR de Uruguaiana/RS, a partir da percepção
de risco ocupacional de pequenos produtores rurais do município. Metodologia: a fim de contemplar a
primeira produção realizou-se um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, com
amostra intencional pareada de 20 agricultores de Uruguaiana/RS/Brasil. A
coleta dos dados foi
realizada por meio de questionário, observações não participantes e registro fotográfico. Os dados
foram analisados quantitativamente e por meio da leitura dos registros nos diários de campo. O segundo
estudo foi qualitativo tipo exploratório, realizado com uma amostra intencional de 27 agricultores, neste
incluimos sete agricultores que participaram do estudo piloto. A análise temática resultou em dois temas:
características socioeconômicas dos agricultores e ação humana na relação saúde e ambiente com dois
significados principais na relação: benefícios e agravos. Resultados: as propriedades rurais eram de
difícil acesso para transporte e coleta de lixo, ausência do tratamento de água e rede sanitária de
esgoto; a maioria não possuía cuidado com a água e
utilizavam agrotóxicos na produção. Todos
identificaram a existência da relação
entre saúde e ambiente, remetendo-se a siginificados como:
ausência da doença e
da dor, local natural, manutenção da vida, higiene, bem estar e poluição.
Conclusão: os enfermeiros podem fomentar ações de cuidado à saúde dos trabalhadores que têm
dificuldades de acesso às informações em saúde, mediante
atenção e orientações aos riscos
estabelecidos na relação saúde e ambiente, por meio da saúde socioambiental, no intuito de orientar
estes trabalhadores para
mudanças de hábitos que promoverão melhoras na saúde, ambiente e
trabalho, propiciando o bem estar dos seres humanos.
Palavras-chave: Enfermagem, População rural, Risco, Saúde do Trabalhador Rural.

Abstract: Introdution: The changing in the world of work is impacting positively and negatively on the
health of workers, in particularity the rural environment, the inclusion of technologies represents part of
these changes that seek to increase productivity and consequently exposure to risks. Objectives: The
first objective of this study focuses on identifying the profile of the rural farmer worker in relation to
health, labor and
environment. The second objective is to analyze the relation health and the
environment against rural farmers perception and the third and last, develops an intervention process
with the team EMATER / ASCAR from Uruguaiana / RS, from the perception of occupational risk of the
small farmers county. Methodology: In order to contemplate the first production was held an exploratory
and descriptive
study, of quantitative approach, paired with an intentional sample of 20 farmers
Uruguaiana / RS / Brazil. Data collecting were conducted through a questionnaire
observations
nonparticipants, and photographic record. Data were analyzed quantitatively and by reading the records
in field diaries. The second study was a qualitative and exploratory type, conducted with a purposive
sample of 27 farmers in this we include seven farmers who participated in the pilot study. Thematic
analysis resulted in two themes: socioeconomic characteristics of farmers and human action in relation
health and environment with two main meanings in the relationship: benefits and harms. Results: Rural
properties were difficult to access for transportation and garbage collectiing, lack of water treatment and
sanitary sewer; most lacked careful with water and used pesticides in production. All identified the
existence of the relationship between health and environment, referring to meanings such as: absence of
disease and pain, natural place, maintenance of life, hygiene, welfare and pollution. Conclusion: nurses
can foster care actions the health of workers who have difficulties in accessing the information in health
through attention to the risks and guidelines established in the relation health and environment through
environmental health, in order to guide these changes for workers habits that promote improvements in
health, environment and labor, providing for the welfare of human beings.
Key words: Rural Health, Rural Population, Risk, Nursing.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/luanas.pdf

Nº de Classificação: 17864
ACOSTA, Daniele Ferreira. Violência contra a mulher: estudo das ocorrências registradas na delegacia
especializada de atendimento às mulheres. 2012 . p. 100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem/Saúde a Indivíduos e Grupos Sociais
Orientador: Gomes, Vera Lúcia de Oliveira
Resumo: Introdução: no Brasil, a violência contra a mulher foi reconhecida somente com a Convenção
Belém do Pará, em 1995. A partir daí, inúmeras medidas para prevenção e combate foram instituídas,
entre elas a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAM) e a Lei Maria
da Penha. No entanto, muitas mulheres ainda são vitimadas, na maioria das vezes dentro do próprio
lar. Objetivos: delinear o perfil das mulheres vítimas de violência; identificar as formas de violência
registradas na DEAM da cidade do Rio Grande/RS; identificar os motivos que levam à prática da
violência e descrever os atos violentos perpetrados, por parceiro íntimo, às mulheres que registraram
ocorrência na DEAM. Metodologia: estudo documental, quanti e qualitativo, de natureza exploratória,
descritiva e delineamento transversal. Fizeram parte do estudo todas as ocorrências cujas vítimas eram
mulheres com 18 anos ou mais. O espaço temporal adotado estendeu-se de agosto de 2009, quando foi
implantada a delegacia, a dezembro de 2011. Os dados foram coletados entre outubro de 2011 e março
de 2012. Para a
coleta, foi elaborado e aprovado, após testagem, um instrumento contendo
informações acerca do agressor, da vítima, bem como do tipo de violência praticada. Os dados foram
digitados em planilhas do tipo Excel. A análise quantitativa foi efetuada por meio de estatística descritiva
e do software estatístico SPSS versão 17.0. Para o estudo qualitativo utilizou-se a análise de conteúdo.
Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde, da Universidade
Federal do Rio Grande sob Parecer no
137/2011. Resultados: estão descritos em
dois artigos.
Analisaram-se 902 ocorrências policiais evidenciando-se que a maioria das vitimas eram mulheres
brancas, jovens, com baixa escolaridade. Ainda foi possível identificar que o Centro da cidade ocupou a
segunda posição como local de
moradia das vítimas, desmitificando a idéia de que a violência
predomina na
periferia. A violência física prevaleceu nos registros notificados, seguida do
descumprimento de ordem judicial. Além disso, encontrou-se a reincidência de denúncias, o que pode
estar atrelado à morosidade judicial. Observou-se também,
que existem diversos motivos
desencadeadores da violência, no entanto todos eles apresentam como pano de fundo as questões
associadas ao gênero. A
simultaneidade da violência bem como a extensão aos filhos, família e
sociedade
retratam a gravidade do fenômeno e a necessidade de se rever a resolutividade das
medidas protetivas e das penas atribuídas aos agressores. Conclusões: este estudo
expôs,
parcialmente, a situação da violência contra a mulher no município, pois se sabe que existem muitos
casos velados que não chegam a ser notificados. Entretanto, evidenciou-se o predomínio da violência
física cometida por parceiro íntimo repercutindo em graves consequências à vida das vítimas. Assim,
julga-se ímpar a implementação de uma rede efetiva de apoio a essas mulheres bem como a atuação
de equipe multidisciplinar capacitada, coesa e sensível ao problema,
incluindo os profissionais da
saúde, que precisam, ainda, estar ciente da obrigatoriedade da notificação compulsória, fundamental
para a formulação de novas políticas públicas de combate e prevenção a esse fenômeno.
Palavras-chave: Enfermagem, Genero, Saúde pública, Violência contra a mulher, Violência doméstica e
familiar.
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Abstract: Introduction: In Brazil, violence against women has been recognized only with the Convention
of Belém do Pará, in 1995. Since then, a number of measures to prevent and combat were introduced,
including the creation of the Special Police Service to Women
(Delegacias Especializadas de
Atendimento às Mulheres - DEAM) and Maria da Penha Law. However, many women are still victimized,
mostly within their homes. Objectives: To define the profile of women who are victims of violence; identify
forms of violence recorded in Rio Grande’s DEAM / RS; identify the reasons behind violent acts and
describe those perpetrated by an intimate partner, to the women who reported events at the DEAM.
Methodology: a documentary, quantitative and qualitative study, of exploratory and descriptive nature
and cross-sectional outline. Study participants were all cases where victims were women aged 18 or
more. Timeline adopted extended from
August 2009, when the specialized police service was
established, to December 2011.
Data were collected between October 2011 and March 2012. For
collection, it was developed and approved, after testing, a tool containing information about the offender,
the victim and the type of violence. Data were entered into spreadsheets such as Excel. Quantitative
analysis was performed using descriptive statistics and statistical software SPSS version 17.0. As for the
qualitative study, the content analysis was applied. This project was approved by the Research Ethics in
the Field of Health, in the Federal University of Rio Grande under Act No 137/2011. Results: they are
described in two articles. We analyzed 902 police reports showing that most of the victims were white
females, young, of low education. It was possible to identify that the city center occupied the second
position as place of residence of the victims; demystifying the idea that violence only occurs on the
outskirts of the city. The physical violence by an intimate partner prevailed in notified records followed by
breach of a court order. Furthermore, we found a recurrence of complaints, which can be linked to a
lengthy lawsuit. It was also observed that there are several reasons to triggerviolence; however they all
have the background issues related to gender. The simultaneity of violence and the extent to children,
families and society portray the seriousness of the phenomenon and the need to revise the resolution of
the protective measures and penalties assigned to the aggressors. Conclusions: This study explained, in
part, the situation of violence against women in the city of Rio Grande, as it is known that there are many
veiled cases that do not reach the reporting process. However, there was a predominance of physical
violence by an intimate partner in serious consequences impacting the lives of victims. Thus, it urges to
implement an effective network to support these women as well as a multidisciplinary team trained,
cohesive and sensitive to such issues, including health professionals, who need to be aware of the
requirement of mandatory reporting, crucial for the formulation of new policies to combat and prevent
such a phenomenon.
Key words: Nursing, Gender, Domestic and family violence, Violence against women.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/danielea.pdf

Nº de Classificação: 17866
PINTANEL, Aline Campelo. Estratégias da família para garantir a independência da criança
portadora de deficiência visual: subsídios para atuação da enfermagem. 2012 . p. 121. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem/ Saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Gomes, Giovana Calcagno
Resumo: A limitação visual na infância exige, tanto da família quanto da criança portadora de
Deficiência Visual, a construção e o desenvolvimento de novas habilidades no sentido de promover sua
independência. Este estudo teve por objetivo compreender as estratégias utilizadas pela família para
promover a independência da criança portadora de Deficiência Visual. A pesquisa foi desenvolvida,
através de uma abordagem qualitativa, na qual participaram dez mães, cujas crianças são portadoras de
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Deficiência
Visual e estão matriculadas no Centro de Educação Complementar para Deficientes
Visuais José Alvarez de Azevedo. Os dados foram obtidos através de uma entrevista semiestruturada
única com cada mãe operacionalizada através de um questionário com perguntas acerca do cuidado
familiar à criança portadora de Deficiência Visual e das estratégias utilizadas por estas para promover
sua independência. A análise dos dados norteou-se pela Análise Temática operacionalizada através da
Pré-análise, da Exploração do Material e, posteriormente, do Tratamento dos resultados obtidos. No
desenvolvimento deste estudo foram geradas quatro categorias: Caracterização da
população do
Estudo, Impacto do diagnóstico de Deficiência Visual na criança,
Percepção da família acerca da
Deficiência Visual na infância e Cuidado familiar à criança com Deficiência Visual. Observou-se que as
mães deste estudo eram mulheres de baixa renda, com pouca escolaridade e que não desenvolviam
atividades remuneradas fora do lar. Constatou-se que a falta de experiência no cuidado infantil pode
levar a atrasos no diagnóstico da Deficiência Visual e que a confirmação deste diagnóstico desencadeia
reações como choque e abalo. A maioria das crianças com
Deficiência Visual desenvolve ações
independentes no lar, no entanto, nos demais locais, apresentam significativa dependência. As mães
entendem o ensino convencional como importante para o desenvolvimento de seus filhos, entretanto
temem que esses sofram preconceito. Elas estimulam a convivência da criança com Deficiência Visual
com outras crianças para o fortalecimento da sua personalidade. Para essas mães as crianças com
limitações visuais devem gozar de um ambiente estimulante como fonte para sua independência. Esta
estimulação pode se dar pelo incentivo à superação de obstáculos ou pela cobrança quanto a realização
de simples tarefas diárias. Os familiares
deste estudo usam como estratégia o auxílio no
desenvolvimento de habilidades motoras infantis que levem a facilidade na locomoção, pelos espaços.
Relatam utilizar como estratégia para a independência infantil o auxilio na construção da autoimagem e
do autoconceito através de explicações sobre a constituição do corpo humano. Verificou-se que a
família preocupa-se em auxiliar à criança com limitações visuais no desempenho de atividades que as
tornem independentes, bem como na obtenção de papéis na sociedade. Acredita-se que através deste
estudo será possível auxiliar no embasamento
dos profissionais da saúde/enfermagem na
instrumentalização para o cuidado de crianças portadoras de Deficiência Visual.
Palavras-chave: Criança, Deficiência visual, Enfermagem, Família.

Abstract: The visual impairment in childhood requires both the family and of children with Visual
Impairment, construction and development of new skills to promote independence. This study aimed to
understand the strategies used by the family to promote the
independence of children with Visual
Impairment. It was developed through a qualitative approach, having as reference the Roy Adaptation
Theory. Participated in this study mothers of children with disabilities enrolled in the Visual Education
Center for Visually Impaired Complementary José Alvarez de Azevedo who have between five and
twelve years of age. Data were obtained through a semi-structured interviews with each mother only
operationalized through a questionnaire with questions about family
care to children with visual
impairment and the strategies used by them to promote their independence. Data analysis was guided
by the thematic analysis of the data being implemented through the pre-analysis, material exploration,
and later the results of treatment. The data were related to co-researchers of the theme and the Roy
Adaptation Theory. For this study we generated four categories: Characterization of the population of
the study, Impact of the diagnosis of visual impairment in the child's family about the perception of visual
impairment in childhood and family care for children with visual
impairments. It was observed that
mothers in this study comprised women with low income, poorly educated and do not perform paid work
outside the home. The evidence suggests also that the lack of experience in child care can lead to
delays in diagnosis of Visual Impairment and confirmation of this diagnosis triggers reactions such as
shock and concussion. Most visually impaired children develop independent actions at home, however,
in other locations have significant dependence. Mothers participating in this study understand the formal
education as important for the development of their children, but fearful of prejudice. The mothers'
reports show that one of the strategies used by these stimuli is the interaction with other children to
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strengthen the personality
of children with visual impairments. For mothers, children with visual
limitations should enjoy a stimulating environment as a source for independence. This stimulation can
be given the encouragement to overcome obstacles or for collecting and carrying out simple daily tasks.
Family members use this study as a strategy, aid to developing children's motor skills that lead to ease of
movement through space. The mothers also reported using interviews as a strategy to help the child the
independence to build the self-image and self-concept through the explanation of the human body. It was
found that the family is concerned with helping the child with visual limitations in performing activities to
become independent, as well as in getting roles in society. It is believed that through this study will be
possible to assist in the foundation of health professionals / instrumentation for the nursing care of
children with Visual Impairment.
Key words: Family, Child, Visual Impairment, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/alinecp.pdf

Nº de Classificação: 17867
LEMOS, Daiane Bittencourt de. O parto humanizado em um hospital universitário do sul do Brasil o olhar dos gestores. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Azambuja, Eliana Pinho de
Resumo: A humanização nos serviços de saúde é essencial na resolução de problemas, satisfação dos
usuários, reconhecimento e reivindicação dos direitos, promoção do auto cuidado e proteção da saúde.
Na atenção obstétrica e neonatal, o Ministério da Saúde preconiza que a atenção adequada à mulher no
momento do parto é um direito fundamental. O objetivo geral deste estudo é conhecer a percepção dos
gestores do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior sobre a implementação da proposta do
Ministério da Saúde acerca do Parto
Humanizado. Trata-se de um recorte da macro-pesquisa
multicêntrica “Atenção Humanizada
ao Parto de Adolescentes”, caracterizada como um estudo
transversal multicêntrico envolvendo a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Universidade
Federal de
Pelotas (UFPEL). O local do estudo foi o Hospital Universitário Dr Miguel Riet Corrêa
Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande, município do Rio Grande/RS, tendo como sujeitos
quatro gestores deste hospital. Os dados foram extraídos do banco de dados da
macro-pesquisa
referida. Foram respeitados todos os aspectos referentes à Resolução N° 196/96 sobre Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos. A análise foi realizada a partir da interpretação dos dados que foram
coletados e transcritos das entrevistas. Os resultados e as discussões encontram-se organizados em
dois artigos científicos. O primeiro artigo está
relacionado ao conhecimento dos gestores sobre a
proposta do Ministério da Saúde acerca do Parto Humanizado. O segundo enfoca as fortalezas e as
fragilidades apontadas pelos gestores
para a implementação da proposta do Ministério da saúde.
Conclui-se que os gestores conhecem o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e suas
diretrizes,
salientam a necessidade de mudança na área física, e a permissão da presença do
acompanhante; demonstraram conhecer os benefícios do Programa de Humanização do Pré- Natal e
Nascimento; justificam a necessidade de credenciamento para o recebimento de
verbas para a
manutenção do processo; evidenciam a necessidade da elaboração de um protocolo de atendimento.
Quanto às dificuldades, evidenciou-se a resistência dos profissionais a uma nova proposta, número
insuficiente de trabalhadores e um alto índice de cesáreas. Como estratégias, os gestores apontaram
que a mudança da área física do Centro
Obstétrico pode favorecer, bem como treinamento e
capacitações da equipe de saúde, como também uma real cobrança por parte do governo na efetivação
do parto humanizado.
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Palavras-chave: Enfermagem, Parto humanizado, Saúde da mulher.

Abstract: Humanization in health services is essential in problem solving, customer satisfaction,
recognition and vindication of rights, promotion of self care and health protection. In obstetric
and
neonatal care, the Ministry of Health recommends that adequate attention to women during childbirth is a
fundamental right. The aim of this study the perceptions of managers of the Hospital Dr Miguel Riet
Correa Junior º on the implementation of the proposal of the Ministry of Health about the Humanized
Delivery. This is an excerpt of the macro-multicenter study "Humanized Care Delivery for Adolescents",
characterized as a multicentric study involving the Federal University of Rio Grande (FURG) and the
Federal University of Pelotas (UFPEL). The study site was the University Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa
Júnior, Federal University of Rio Grande, in Rio Grande / RS, with the participants were four managers of
this hospital. Data were extracted from the database that the macro-research. We have respected all
aspects of Resolution No. 196/96 on Research Involving Human Subjects. The analysis was based on
the interpretation of the data that were collected and transcribed the
interviews. The results and
discussions are organized in two papers. The first article is related to the attention of managers on the
proposal of the Ministry of Health about the Humanized Delivery. The second focuses on the strengths
and weaknesses identified by managers to
implement the proposal of the Ministry of Health. It is
concluded that managers know the Humanization Program of Prenatal and Birth and their guidelines,
highlight the need for change in the physical area, and allowing the presence of a companion, knew
about the
benefits of the Program for Humanization of Prenatal and Birth; justify the need for
accreditation for the receipt of funds for the maintenance of the process; highlight the need to prepare a
protocol of care. As for the difficulties, there was the professional resistance to a new proposal, an
insufficient number of workers and a high rate of cesarean sections. As strategies, managers indicated
that the change of the physical area of the obstetric center can improve, as well as training and skills of
health staff, but also a real recovery by the government in the execution of humanized childbirth.
Key words: Nursing, Women's Health, Humanized Birth.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/daianebl.pdf

Nº de Classificação: 17868
SANTOS, Cristiano Pinto dos. O processo de (re)construção da identidade da pessoa estomizada à
luz do modelo de adaptação de Roy. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem/ Saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Gomes, Giovana Calcagno
Resumo: As pessoas que realizam cirurgia para a construção de uma estomia, experenciam alterações
multidimensionais trazendo reflexos na manutenção de sua identidade. Estas pessoas são envolvidas
por complexas mudanças que emergem sob a sua dimensão física, psíquica, espiritual, social e familiar,
fazendo assim, que sua identidade siga um itinerário de desconstrução e (re)construção. Para que
ocorra uma
reestruturação e consolidação da nova identidade é preciso que o enfermeiro otimize
primeiramente, a adaptação da pessoa estomizada à presença da bolsa coletora e a nova condição de
ser/estar estomizada. Este estudo teve por objetivo compreender o Processo de (re)construção da
Identidade da Pessoa Estomizada à Luz do Modelo de Adaptação de Roy. Foi realizada uma pesquisa
qualitativa, descritiva, apoiada no
Modelo de Adaptação de Roy. Foi realizada no Serviço de
Estomaterapia do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. na Cidade do Rio Grande, no Estado
do Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram dez pessoas cadastradas no referido serviço.
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A coleta de dados ocorreu nos meses de junho e julho de 2011por meio da técnica de entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi norteada pelos preceitos da análise textual. A pesquisa ocorreu
após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde sob o parecer n° 77/2011 e
foram seguidos todos os preceitos éticos que regem as pesquisas com os seres humanos. A partir da
análise dos dados obtiveram-se cinco categorias: A adaptação do corpo fisiológico à nova condição;
Autoconceito: percepções abarcadas pelo eu físico e o eu pessoal; O processo adaptativo ao novo
papel social; Adequação afetiva: comportamentos relacionados com pessoas significativas e sistemas
de apoio; Identidade e adaptação: nexos e reflexos para o viver da pessoa estomizada. O processo de
(re)construção da identidade da pessoa estomizada tem uma relação de
proporcionalidade com o
potencial de adaptação. Quanto mais adaptada, mais desfragmentada e concreta sua identidade se
apresenta. Neste sentido, a atuação da enfermagem não deve ser direcionada somente por um modelo
de assistência à saúde que tenha o corpo como seu foco. È preciso uma visão integral da pessoa que
recebe seus cuidados, auxiliando-a a mobilizar seus recursos próprios, desenvolvendo estratégias que
lhe possibilite um adequado enfrentamento e posterior adaptação à nova condição. Com os resultados
deste estudo poderá emergir um novo entendimento para a enfermagem, saúde e sociedade acerca do
potencial de adaptabilidade e (re)construção da identidade da pessoa estomizada de acordo com o
contexto sócio-histórico-cultural no qual está inserida.
Palavras-chave: Adaptação, Enfermagem, Estomia, Identidade.

Abstract: People who do surgery for the construction of an ostomy, bringing experience dimensional
changes reflected in maintaining their identity. These people are surrounded by complex changes that
emerge in their physical, mental, spiritual, social and family, thus, that their identity follow a path of
deconstruction and (re) construction. In order to have a restructuring and consolidation of the new
identity we need to optimize the nurse first, the adaptation of the person to the presence of stoma
collection bag and new condition of being / living with stoma. This study aimed to understand the
process of (re) construction of Identity of Person stoma to the Light of the Roy Adaptation Model. We
performed a qualitative, descriptive, based on the Roy Adaptation
Model. Service was held at the
University Hospital Stomatherapy Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. in the City of Rio Grande in Rio Grande do
Sul The study participants were ten people registered in that service. Data collection occurred during
June and July 2011por the technique of semi-structured interview. Data analysis was guided by the
principles of textual analysis. The research took place after the approval of the Committee for Research
Ethics in Healthcare in the opinion No. 77/2011 and were followed all ethical guidelines governing
research with human beings. From the data analysis yielded five categories: Adapting to the new body's
physiological condition; Self: perceptions
encompassed by the physical self and personal self; The
process of adaptation to the new social role, emotional Adequacy: behavior associated with significant
people and systems support, identity and adaptation: connections and reflexes for the person living with
stoma. The process of (re) construction of the identity of the stoma has a proportional relationship with
the potential for adaptation. The more tailored, more
concrete and defragmented your identity is
presented. In this sense, the nursing should not be directed only by a model of care that the body has as
its focus. It takes a holistic
view of the person receiving their care, helping it to mobilize its own
resources, developing strategies that will enable an appropriate coping and future adaptation to new
conditions. With the results of this study may emerge a new understanding for nursing, health and
society about the potential for adaptability and (re) construction of the identity of stoma according to the
socio-historical-cultural context in which it operates.
Key words: Nursing, Ostomy, Adaptation, Identity.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/cristianops.pdf
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Nº de Classificação: 17869
PIEXAK, Diéssica Roggia. Significado de cuidado de enfermagem complexo para docentes de uma
Instituição de Ensino Superior. 2012 . p. 85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Backes, Dirce Stein
Resumo: Este estudo objetivou conhecer o significado de cuidado de enfermagem para enfermeiros
docentes e conhecer o que diferencia o cuidado do enfermeiro do cuidado dos demais profissionais, na
perspectiva da complexidade. Trata-se de estudo de abordagem qualitativa,
do tipo exploratório e
descritivo, que possuí como fio condutor a complexidade de Edgar Morin. Os participantes do estudo
foram sete enfermeiros docentes do curso de graduação em
Enfermagem do Centro Universitário
Franciscano, localizado na região central do Rio Grande do Sul, os quais participam do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde da referida instituição. A
coleta de dados, realizada no mês de novembro de 2011, baseou-se na técnica de grupo focal, a partir
de três encontros, nos quais
foram desenvolvidos momentos de sensibilização, de leitura (textos
selecionados), de reflexão e discussão conjunta e de fechamentos/acordos. Cada encontro foi norteado
por temas específicos. No primeiro encontro foi apresentado um texto sobre a Complexidade, para
maior aproximação com o tema, seguido de uma discussão a respeito do cuidado de enfermagem. No
segundo encontro foram apresentados e discutidos os sete princípios da Complexidade de Edgar Morin.
E, no terceiro encontro discutiu-se acerca do cuidado do enfermeiro e suas especificidades em relação
ao cuidado dos demais profissionais. Para a análise dos dados utilizou-se a análise textual discursiva,
da qual emergiram duas grandes categorias: cuidado
de enfermagem complexo como construção
singular; divergências e convergências entre o
cuidado do enfermeiro e o cuidado dos demais
profissionais, seguidas de suas respectivas
subcategorias. Evidenciou-se, que o cuidado de
enfermagem complexo como construção singular vai além de um cuidado técnico-prescritivo, pontual e
linear e que o enfermeiro desenvolve um cuidado ampliado, diferentemente do cuidado dos demais
profissionais, além de ser ele o articulador e integrador do cuidado. Conclui-se, que o cuidado de
enfermagem não pode ser concebido como ação reducionista, mas como construção singular, que
envolve
interações, reflexões e autoconhecimento, além do enfermeiro precisar ser capaz de
desenvolver um cuidado ampliado, contextualizado e focado nas necessidades dos seres humanos.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Dinâmica não linear, Enfermagem, Enfermeiros, Pesquisa
em enfermagem.

Abstract: This study aimed at knowing what nursing care means to nurse educators and what
differentiates nurse’s care from other professionals’ care, in the perspective of complexity. This is a
qualitative, exploratory and descriptive study, which has Edgar Morin’s complexity
paradigm as its
guiding principle. The participants of the study were seven nurse educators from the undergraduate
course in Nursing of Franciscan University Center, located in central Rio Grande do Sul. They are
members of the Group of Study and Research in Social Entrepreneurship of Nursing and Health of the
aforementioned institution. Data collection, carried out in November 2011, was based in the focus group
technique. It was accomplished in three meetings, which created moments for awareness, reading (of
selected texts), group reflection and discussion, and conclusions/agreements. Each meeting was guided
by particular topics. In the first meeting a text about Complexity was introduced, for a better awareness of
the topic, and followed by a discussion about nursing care. In the second meeting the seven principles of
Edgar Morin’s Complexity Theory were introduced and discussed. Finally, the third meeting discussed
the nurse’s care and its specificities in relation to other professionals’ care. Discursive text analysis was
used for data analysis, and two big categories emerged: complex nursing care as a unique construction,
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and divergences and convergences between nurse’s care and other professional’s care, followed by their
respective sub-categories. Results evinced that nursing care as unique construction goes beyond a
technical-prescriptive, punctual and linear care. It was also made clear that nurses develop an expanded
care that is different from the punctual care of other professionals – moreover, nurses are the articulators
and integrators of this care. The study concludes that nursing care cannot be conceived as a reductionist
action, but as a unique construction, which involves interactions, reflections and self-knowledge, besides
the fact that nurses need to be capable of developing an expanded care which is contextualized and
focused on the needs of human beings.
Key words: Nonlinear Dynamics, Nurses, Nursing Research, Nursing, Nursing Care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/diessica.pdf

Nº de Classificação: 17870
VASQUES, Tânia Cristina Schäfer. Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca dos
cuidados paliativos e de sua implementação. 2012 . p. 91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, Educação e Saúde
Orientador: Lunardi, Valéria Lerch
Resumo: Cuidados Paliativos (CP) tem o propósito de melhorar a qualidade de vida de pacientes que
recebem um diagnóstico de doença incurável que ameace a continuidade da vida, proporcionando-lhes
um processo de terminalidade digno e
com alívio do sofrimento. Este estudo teve como objetivo
conhecer a percepção dos
trabalhadores de Enfermagem que atendem pacientes em situação de
impossibilidade de cura e com risco de vida acerca dos Cuidados Paliativos e de sua implementação no
cotidiano do trabalho em saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido no primeiro e segundo
semestre de 2011, por meio da técnica de entrevista semi estruturada, realizada com vinte e três
trabalhadores de enfermagem. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da
Saúde (CEPAS/FURG) sob parecer de número 43/2011. Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise
Textual Discursiva, construindo-se duas categorias: Percepção
dos trabalhadores de enfermagem
acerca dos cuidados paliativos e Percepção dos
trabalhadores de enfermagem acerca da
implementação dos cuidados paliativos. Os resultados mostram um aparente desconhecimento dos
trabalhadores de enfermagem sobre Cuidados Paliativos, e manifestações de sofrimento ao cuidar dos
pacientes fora da possibilidade de cura e com risco de vida. Evidenciou-se ainda a necessidade de
capacitação acerca da temática, enfocando um diálogo franco e
aberto com os pacientes e seus
familiares, evitando-se o sofrimento do paciente com a obstinação terapêutica. Verificou-se, ainda, que o
processo decisório acerca dos cuidados a serem prestados a esses pacientes requer compartilhamento
entre os profissionais, a fim de que tal decisão não seja exclusiva de uma só categoria. Ações de
aproximação com a filosofia dos Cuidados Paliativos foram identificados, tais como:parar para tocar o
paciente, dar atenção as suas queixas, entre outros. Ao finalizar o estudo pode-se dizer que a educação
permanente direcionada aos
trabalhadores de enfermagem que cuidam de paciente fora da
possibilidade de cura e com risco de vida em relação aos cuidados Paliativos pode proporcionar uma
assistência paliativa eficaz, atentando para a qualidade de vida do paciente cuidado, bem como para a a
qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem. Ações de cuidado embasadas nos princípios
paliativos contribuem para proporcionar um fim digno a esses pacientes.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Enfermagem, Ética, Futilidade Terapêutica.
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Abstract: Palliative Care (PC) aims to improve life quality of patients who receive a diagnosis of an
incurable disease that threatens life continuity, giving them a dignified process of terminality with relief of
suffering. This study aimed to learn the perception of nursing workers who serve patients in situations of
healing impossibility and life-threatening, about Palliative Care and its implementation in health daily
work. This is a qualitative study, developed in the first and second semesters of 2011, through the semistructured interview technique, performed with twenty-three nursing workers. The study was submitted to
the Ethics Committee in Research in Health Area (CEPAS / FURG) under opinion number 43/2011. For
data analysis, we used the Discursive Textual Analysis, building up two categories: Perception of nursing
workers about palliative care and perception of nursing workers about the implementation of palliative
care. The results show an apparent lack of knowledge about Palliative Care by nursing workers, and
expressions of sorrow when caring for patients with no possibility of cure and life-threatening. It was
evident, moreover, the need for training on the theme, focusing on a frank and open dialogue with
patients and their families, avoiding the patient's suffering with therapeutic obstinacy. It was also noticed
that the decision-making process about the care to be provided to these patients requires sharing
among the professionals, so that such a decision is not exclusive to only one category. Proceedings of
approximation to the philosophy of Palliative Care were identified, such as: stopping to touch patients,
listening to their complaints, among others. At the end of the study, it can be said that continuing
education in relation to Palliative Care, directed at nursing workers who care for patients with no healing
possibility and life-threatening, can provide an effective palliative care, paying attention to the cared
patient's life quality, as well as to the life quality at work of nursing staff. Care actions based in the
palliative principles contribute to provide a worthy end to these patients.
Key words: Ethics, Nursing, Palliative Care, Therapeutic futility.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/taniavasques.pdf

Nº de Classificação: 17871
OLIVEIRA, Flávia Seles. Assistência pré-natal realizada por enfermeiras da rede pública de saúde
do Rio Grande, Rio Grande do Sul: um estudo avaliativo. 2012 . p. 131. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Kerber, Nalú Pereira da Costa
Resumo: Este estudo é um recorte do projeto intitulado “Auditoria em saúde: uma avaliação da
qualidade do pré-natal no município do Rio Grande”, em parceria entre a Escola de Enfermagem e a
Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande, em Rio Grande/RS. Tem o objetivo de
avaliar a assistência pré-natal realizada pelas enfermeiras da rede pública de saúde do Município do Rio
Grande, no Rio Grande do Sul. O contexto investigativo foram 15 Unidades de Saúde da Família (USF),
do Município do Rio Grande, onde são realizadas a consulta pré-natal e os sujeitos da pesquisa foram
as 14 enfermeiras que realizam assistência pré-natal nestas unidades. A coleta ocorreu no período
compreendido entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011 e
foi desenvolvida em três etapas:
observação da consulta de pré-natal; entrevista com as enfermeiras e; avaliação da estrutura física,
recursos humanos, equipamentos e materiais das USF´s. Os instrumentos para a coleta de dados foram
construídos pelos
pesquisadores da macro-pesquisa, com base nas recomendações contidas no
componente I do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) do Ministério da Saúde
(MS) e no Protocolo Municipal de Atenção Pré-natal do Município do Rio Grande. Foi realizada uma
pesquisa avaliativa, com enfoque na estrutura e no processo de trabalho da enfermeira na consulta prénatal. O parâmetro de avaliação foram as recomendações contidas no componente I do PHPN relativo
ao acompanhamento pré-natal e no protocolo municipal. Para análise dos dados, foram estabelecidas
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três categorias de critério que foram considerados indicadores de processo e parâmetros de qualidade:
critérios de estrutura e recursos humanos, critérios de conhecimento e critérios do processo de trabalho
na consulta pré-natal. Todas as unidades que participaram do estudo eram Unidades de Estratégia da
Família e quanto a à estrutura, foi evidenciado que a maioria das unidades de saúde possuía estrutura
inadequada para realização do pré-natal, pois faltam instrumentos básicos como mesa ginecológica e
material para coleta de citopatológico em todas as salas. Conclui-se que as UESF do município, apesar
de apresentarem alguns pontos fortes, não estão
preparadas para prestar a assistência pré-natal.
Constatou-se também que as enfermeiras realizam as condutas preconizadas pelo Ministério de Saúde,
mas houve dificuldade por parte das enfermeiras em relação a interpretação de exames laboratoriais e a
identificação dos fatores de risco na gestação. Além disso, demonstraram pouco conhecimento acerca
das condutas pré-natais, o que foi mostrado por meio da dificuldade em responder adequadamente às
questões investigadas. Concluiu-se,
portanto, que as USF´s não apresentam condições para o
atendimento da gestante e as enfermeiras que realizam a consulta o fazem corretamente, apesar de
não mostrarem ter domínio completo do conhecimento sobre o assunto. Há necessidade de maior
reflexão acerca do que é realizado na consulta e a oferta de cursos de capacitação para que as
dúvidas sejam sanadas e possa haver troca de experiências entre as enfermeiras.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Cuidado pré-natal, Enfermagem, Programa saúde da família.

Abstract: This study is an excerpt from a project intituled "Audit in health: an evaluation of the quality of
prenatal care in the municipality of Rio Grande," in partnership between the School of Nursing and the
Faculty of Medicine, Federal University of Rio Grande in Rio Grande / RS. It aims to assess prenatal
care performed by nurses in public health in Rio Grande in Rio Grande do Sul. The research context
were 15 Family Health Units (USF), in Rio Grande, which are held antenatal and the subjects were 14
nurses who
perform prenatal care in these units. Data collection occurred in the period between
September 2010 and February 2011 and was developed in three steps: observation of
outpatient
prenatal, and interviews with the nurses, assessment of physical
infrastructure, human resources,
equipment and materials of USF's . The instruments for data collection were built by researchers at the
macro-research, based on the recommendations contained in part I of the Program for Humanization of
Prenatal and Childbirth (PHPN) of the Ministry of Health (MOH) and the Protocol Municipal Health Care
Prenatal Care in Rio Grande. We performed an evaluation research, focusing on the structure and work
process of nurses in prenatal. The endpoint was the recommendations contained in the component I
PHPN on prenatal care and municipal protocol. For data analysis were three categories of criteria that
were considered
indicators of process and quality parameters: criteria for structure and human
resources, knowledge criteria and criteria of the work process in prenatal. All units participating in the
study were the Family Strategy Unit and as the structure, it was evident that the majority of health
facilities had inadequate structure for performing the pre-natal, as it lacks basic tools such as table and
gynecological material for collection tests in all rooms. It is concluded that the UESF the city, despite
showing some strengths, are not prepared to provide the prenatal care. It was also found that nurses
perform the procedures recommended by the Ministry of Health, but there was difficulty on the part of
nurses in relation to interpretation of laboratory and identifying the risk factors in
pregnancy.
Furthermore, they demonstrated little knowledge about prenatal conduct,
which was shown by the
difficulty in responding adequately to the issues investigated. It was concluded therefore that the USF's
not present conditions for the care of pregnant women and nurses who perform the query do it correctly,
although it does not have
dominion show full knowledge of the subject. There is need for greater
reflection on what is done in consultation and provision of training courses for the questions to be
answered and experiences can be exchanged between nurses.
Key words: Prenatal care, Nursing, Health evaluation, Family health program.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/flaviaso.pdf
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Nº de Classificação: 17872
SEVERO, Danusa Fernandes. Qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem do turno
noturno do HU/FURG-RS na perspectiva ecossistêmica. 2012 . p. 95. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Lunardi, Guilherme Lerch
Resumo: Objetiva-se investigar a qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem que atuam no
turno da noite no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande, na
perspectiva
ecossistêmica, e sua interrelação com a mesma. A relevância do tema consiste na necessidade de
aprofundamento para compreender as fragilidades e fortalezas que envolvem o ser humano trabalhador
de enfermagem hospitalar noturno, e propiciar subsídios para a
construção de estratégias para a
melhoria da qualidade de vida para esse grupo de trabalhadores. A justificativa consiste em contribuir
com a ciência da enfermagem, envolvendo a abordagem ecossistêmica nas especificidades do turno
noturno do ser humano
trabalhador de enfermagem hospitalar. O referencial teórico construído
contribuiu na compreensão da qualidade de vida dos trabalhadores como um todo integrado e auxiliou
na
análise e discussão dos dados. Como caminho metodológico utilizou-se a pesquisa do tipo
descritivo, exploratório com abordagem quantitativa. A amostra compreendeu 43
trabalhadores de
enfermagem que atuam no turno noturno do Hospital. A coleta de dados foi realizada por meio de dois
instrumentos atutoaplicáveis: o primeiro foi elaborado
especificamente para essa finalidade com
questões relativas a essa pesquisa e o segundo instrumento empregado foi o WHOQOL- Bref. Os dados
obtidos por meio dos instrumentos
foram submetidos à análise estatística empregando o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0. A amostra caracterizou-se como a
maioria dos respondentes sendo do sexo feminino, casada, idade média de 42 anos, com formação de
técnico de enfermagem, tempo de trabalho em média há mais de 9 anos no setor atual e há 12 anos na
instituição, são funcionários públicos e não possuem outro emprego. Os resultados
obtidos pelo
instrumento autoaplicável WHOQOL – Bref, demonstraram que dos quatro domínios, o Domínio IIIrelações sociais obteve a maior média, com escore de 71,25, seguido respectivamente do Domínio II psicológico com escore de 68, 75, Domínio I - físico 61,75, e Domínio IV- meio ambiente com o menor
escore, de 57,25. Evidenciou-se também que o enfermeiro tem uma melhor qualidade de vida em
relação aos demais
trabalhadores de enfermagem. Os resultados das facetas de cada domínio
ratificaram a interligação existente entre os mesmos e sua influência positiva e ou negativa na qualidade
de vida dos trabalhadores de enfermagem no turno noturno. Positivamente se destacaram as facetas
da capacidade de locomoção, sentido da vida, satisfação com as relações pessoais, satisfação do local
onde mora. Já como influenciadores negativos apontaram as dificuldades
em relação ao sono
prejudicado, deficit de recursos humanos e setores de apoio da instituição fechados no seu turno de
trabalho. Ainda apontaram como motivos que os levam a trabalhar no turno noturno: oportuniza maior
convivência com a família, estudo e ter outro emprego. Conclui-se que para avaliar a qualidade de vida
dos trabalhadores de enfermagem que atuam
em instituição hospitalar no turno noturno é preciso
transcender ao espaço ecossistêmico hospitalar e incluir nessa avaliação os espaços/ecossistemas que
os trabalhadores ocupam na
comunidade/sociedade e englobar todos os componentes de forma
conjunta, interdependente e analisar as suas interações numa configuração dinâmica.
Palavras-chave: Ecossistema, Enfermagem, Qualidade de vida, Saúde do trabalhador, Trabalhadores.

Abstract: The objective of this study is to investigate the quality of life of the nursing staff who work in
the night shift at the University Hospital of the Federal University of Rio Grande, in the ecosystemic
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perspective, and their interrelation with it. The relevance of this issue consists in the need to deepen the
understanding of the weaknesses and strengths that involve the night shift hospital nursing human
worker and provide subsidies for the construction of strategies for the improvment of the quality of life for
this group of workers. The rationale consists in the contribution to the science of nursing, involving the
ecosystemic approach in the specifities of the night shift hospital nursing human worker. The theoretical
reference built helped in understanding the quality of life of workers as an integrated whole and assisted
in
the analysis and discussion of the data. As methodological path it was used the descriptive,
exploratory research with qualitative approach. The sample included 43 nursing workers who perform
their duties in the night shift of the hospital. Data collection was performed using two
self-report
instruments: the first was designed specifically for this purpose with questions related to this research
and the second instrument used was the WHOQOL-Bref. The data obtained through the instruments
were statistically analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 13.0.
The sample was characterized as the majority of respondents being female, married, average age 42,
with educational formation of nursing technician, having worked an average of over 9 years in the
present sector and for 12 years at the institution, are civil servants and do not have another job. The
results obtained by the self- report instrument WHOQOL-Bref showed that, of the four domains, Domain
III (social relationships) had the highest average with a score of 71.25, followed respectively by Domain
II (psychological) with a score of 68.75, Domain I (physical), 61.75, and Domain IV (environment), with
the lowest score of 57.25. It was also revealed that nurses have a better quality of life compared to other
nursing workers. The results of the facets of each domain ratified the interconnection between them and
their positive and/or negative influence in the quality of life of the nursing staff of the night shift. Positively
stood out the facets of
locomotion capacity, life meaning, satisfaction with personal relationships,
satisfaction with the place where one lives. As negative influencers were pointed difficulties related to
impaired sleep, deficit of human resources and support sectors of the institution closed in their work shift.
Were also pointed as reasons why they work the in night shift: it gives opportunity to have greater
interaction with family, to study and to take another job. We conclude that to assess the quality of life of
the nursing staff working in the hospital on the night shift it is necessary to transcend the hospital
ecosystemic space and include in this assessment
spaces/ecosystems that workers occupy in the
community/society and encompass all components in a joint, interdependent way and analyze their
interactions in a dynamic setting.
Key words: Worker, Quality of Life, Nursing, Ecosystem, Occupational Health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/danusasevero.pdf

Nº de Classificação: 17873
GABBI, Bruno Smidt. Traços identitários da enfermagem do hospital universitário Dr. Miguel Riet
Correa Júnior nas trajetórias profissionais dos enfermeiros. 2012 . p. 121. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem /Saúde
Orientador: Vaghetti, Helena Heidtmann
Resumo: O estudo objetivou desvelar traços identitários da enfermagem do Hospital Universitário Dr.
Miguel Riet Corrêa Jr (HU). Fundamentou-se nos estudos de Claude Dubar e de outros autores que
debatem a identidade profissional, tendo como pano de fundo a história da enfermagem e a própria
história da enfermagem no hospital. Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado no Hospital
Universitário, no município do Rio Grande-RS. Fizeram parte da pesquisa dez enfermeiros: todos os
primeiros enfermeiros da Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino, em 1987, que também foram
selecionados no concurso de 1994 e ainda permanecem no hospital (Grupo 1); dois enfermeiros que
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ingressaram no hospital por meio do concurso de 1994 (Grupo 2); dois enfermeiros concursados em
2004 (Grupo 3) e dois concursados em 2008 (Grupo 4). A coleta de dados ocorreu entre os meses de
setembro e outubro de 2011, por meio da História Oral Temática. O tratamento dos dados foi por meio
da Análise Temática proposta por Bardin, resultando nas seguintes categorias e subcategorias: 1.Traços
identitários da enfermagem do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.: fortalezas nas trajetórias
profissionais de enfermeiros; 1.1 O mundo vivido no trabalho do HU: a construção e organização do
hospital; 1.2 O mundo vivido no trabalho do HU: a auto- organização e a interação da equipe de
enfermagem; 2 Traços identitários da enfermagem do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.:
fragilidades nas trajetórias profissionais de enfermeiros; 2.1 O mundo vivido no trabalho do HU: o
afastamento docente-assistencial na enfermagem; 2.2 O mundo vivido
no trabalho do HU:
(des)estruturas e (des)organizações físicas, materiais e
humanas. Considera-se que os aspectos
fortalecedores e fragilizadores
revelam que a identidade profissional do enfermeiro é construída
continuamente no tempo e no espaço do cotidiano do ambiente hospitalar do indivíduo, como um
processo dinâmico e transitório expresso ao longo da trajetória profissional de cada membro do grupo
profissional, alicerçada por alguns traços explorados nesta pesquisa. Para harmonizar o mundo vivido
no trabalho do Hospital devem-se explorar os aspectos fortalecedores dos profissionais, motivando e
aproximando-os da realidade, e converter os
fragilizadores em ações coletivas que modifiquem e
tonifiquem o grupo diante da organização, potencializando características desafiadoras favoráveis e
otimizando as iniciativas que identificam os profissionais com a instituição e a profissão.
Palavras-chave: Enfermagem, História, Hospitais, Identidade Profissional, Profissional de saúde.

Abstract: The study aimed to reveal identity features of nursing at the University Hospital Dr. Miguel Riet
Correa Jr (HU). It was based on studies of Claude Dubar and other authors who discuss professional
identity, with the backdrop of the history of nursing and the history of nursing in the hospital. Qualitative,
descriptive and exploratory study, conducted at University Hospital in Rio Grande-RS. The participants
were ten nurses: all the first nurses from Foundation to Support Teaching Hospital in 1987, which were
also selected in the 1994 contest and still remain in the hospital (Group 1); two nurses who started
working in the hospital applying for position in 1994 (Group 2), two other nurses applied in 2004 (Group
3) and two applied for the position in 2008 (Group 4). Data gathering occurred between the months of
September and October 2011,
through the thematic oral history. The data were through thematic
analysis
proposed by Bardin, resulting in the following categories and subcategories:
1.Identity
Features of nursing at the University Hospital Dr. Miguel Riet Correa Jr.: strongholds in the career paths
of nurses; 1.1 The work of the world lived in HU: the construction and organization of the hospital; 1.2
The work of the world lived in HU: The self-organization and interaction of the nursing staff; 2 Identity
Features of nursing at the University Hospital Dr. Miguel Riet Correa Jr.: weaknesses in career paths of
nurses; 2.1 The work of the world lived in HU: remoteness Teaching care in nursing; 2.2 The work of the
world lived in HU: (de) and structures (dis) organizations physical, material and human. It is considered
that the embrittlement and empowering aspects reveal that the
nurse's professional identity is
constructed continuously in time and space of everyday life of the individual hospitals, as a dynamic and
transient expressed along the career path of each member of the professional group , founded by some
traits explored in this research. To harmonize the world experienced in the work of the Hospital should be
explored aspects of professionals empowering, motivating and bringing them closer to the reality, and
convert the
embrittlement into collective actions that modify and invigorate the group on the
organization, leveraging and optimizing features challenging favorable initiatives
that identify
professionals with the institution and the profession.
Key words: Professional Identity, Nursing, Hospitals, Professional Health Care, History.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/brunogabbi.pdf
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Nº de Classificação: 17874
AVILA, Janaína Amorim de. Funcionalidade da pessoa idosa institucionalizada com riscos de
quedas: proposta de cuidado de enfermagem. 2012 . p. 172. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Avila, Janaína Amorim de
Resumo: O estudo teve como objetivo geral: propor cuidados de enfermagem para prevenção das
quedas junto aos idosos institucionalizados, por meio do processo de enfermagem, embasados em
elementos da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Os objetivos
específicos foram: elaborar instrumento que guiasse o processo de enfermagem, visando à prevenção
de quedas nos idosos institucionalizados, embasado em elementos da Classificação Internacional da
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; desenvolver processo de enfermagem direcionado à prevenção
de quedas do idoso institucionalizado, utilizando
North American Nursing Diagnosis Association e
Classificação das Intervenções de
Enfermagem, avaliando funcionalidade, incapacidade e saúde.
Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. Os participantes foram nove pessoas idosas residentes em
uma instituição de longa permanência, no Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Na coleta dos dados
foram
utilizados: Miniexame do Estado Mental, Escala de Risco para Quedas e Histórico de
enfermagem, aplicados por meio da entrevista semiestruturada, observação e exame físico. Os dados
foram coletados em maio de 2012. Na análise de dados, os casos foram apresentados, tendo como
produto final o processo de enfermagem direcionado ao idoso institucionalizado,
embasado em
elementos da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde e voltado à
prevenção das quedas. Houve aprovação do comitê de ética e pesquisa, parecer número 003/2012.
Verificou-se que o maior número de residentes com risco de quedas eram mulheres, viúvas, entre 80 a
90 anos; sabiam ler e escrever; hipertensas; faziam
uso de polifarmácia; moradia com barreiras
arquitetônicas. Foram identificados doze
diagnósticos de enfermagem. Para cada diagnóstico de
enfermagem, seguindo a Taxonomia
da North American Nursing Diagnosis Association, foram
verificados em média de três a
quatro domínios alterados da Classificação Internacional da
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e propostas intervenções de enfermagem por meio da Nursing
Interventions Classification. Foram os principais diagnósticos de enfermagem: Risco de quedas, Risco
para
perfusão tissular cardíaca diminuída, Proteção ineficaz, Risco de glicemia instável, Nutrição
desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, Percepção sensorial visual perturbada,
Incontinência urinária de urgência, Percepção sensorial auditiva perturbada, Dor aguda, Estilo de vida
sedentário, Dor crônica, Mobilidade física prejudicada. Espera-se com esta pesquisa contribuir para um
cuidado de enfermagem adequado, específico, a fim de que a pessoa idosa institucionalizada seja
considerada em seus aspectos multidimensionais, conforme preconiza a classificação internacional de
funcionalidade, incapacidade e saúde. E, através dessa
perspectiva, promover avanços para que
estratégias sejam criadas para a manutenção da autonomia, funcionalidade e prevenção de quedas à
pessoa idosa institucionalizada.
Palavras-chave: Acidentes por quedas, Classificação Internacional de Funcionalidade, Enfermagem,
Idoso, Incapacidade e Saúde, Instituição de Longa Permanência para idosos.

Abstract: The study aimed to: propose nursing care for the prevention of falls among institutionalized
elderly, through the nursing process, based on elements of the International Classification of Functioning,
Disability and Health. The specific objectives were: elaborate instrument that guided the nursing process,
aimed at preventing drops in elderly institutionalized, based on
the International Classification of
Functioning Disability and Health; develop nursing process
aiming at preventing drops among the
institutionalized elderly, using North American Nursing Diagnosis Association and Nursing Interventions

1103

Classification, assessing
functioning, disability and health. Qualitative research, the case study.
Participants were nine elderly residents in a long-stay institution in Rio Grande, Rio Grande do Sul,
Brazil. In collection data were used: records of enderly, Mini Mental State Examination, Questionnaire
for Risk about Drops, Historic of nursing, applied through semi-structured interviews, observation and
examination. Data were collected in May 2012. In data analysis, cases were presented, with the final
product a proposed nursing care directed to the institutionalized elderly, focused on the nursing process,
based on the International Classification of Functioning, Disability and Health and turned the prevention
of drops. There was approval of the ethics committee and research, opinion number 003/2012. It was
found that the largest number of residents at risk of falling were women, widows, between 80 to 90 years,
could read and write; hypertensive; made use of polypharmacy, housing with architectural barriers.We
identified twelve nursing diagnoses. For each nursing diagnosis, following the taxonomy of the North
American Nursing Diagnosis Association, were found on average three to four domains altered the
International Classification of Functioning, Disability and Health nursing interventions and proposals
through the Nursing Interventions Classification. Were the main nursing diagnoses: Risk of drops, risk for
decreased cardiac tissue perfusion, ineffective Protection, Risk glucose unstable, imbalanced Nutrition:
more than body requirements, visual sensory perception disturbed, Urge Urinary Incontinence, auditory
sensory perception disturbed, Acute Pain, Lifestyle sedentary, chronic pain, impaired physical mobility. It
is hoped that this research contribute to adequate nursing care, specific, so that the institutionalized
elderly have a multidimensional nursing care, as recommended by the international classification of
functioning, disability and health. And from this perspective, to
promote advances strategies are
established to maintain autonomy, functionality and drops prevention for the elderly institutionalized.
Key words: International Classification of Functioning, Long Stay Institution, Accidental Drops, Elderly.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/janainaavila.pdf

Nº de Classificação: 17875
STRASBURG, Aline da Cruz. Representações sociais do HIV/AIDS para profissionais de
enfermagem de um hospital universitário. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho da enfermagem/saúde
Orientador: Fernandes, Geani Farias Machado
Resumo: Trata-se de um estudo com abordagem qualiquantitativa, cujo objetivo foi analisar as
representações sociais do HIV/AIDS para profissionais de enfermagem que cuidam de pessoas com
HIV/AIDS em um hospital universitário do sul do Brasil. Participaram dessa pesquisa oitenta sujeitos que
evocaram palavras a partir dos temas indutorres: “HIV/AIDS” e “cuidar de pessoas com HIV/AIDS”. As
evocações livres foram analisadas com as técnicas do quadro de “quatro casas”, a partir do uso do
software EVOC 2003, buscando identificar a estruturação dos conteúdos representacionais. Pode-se
concluir que os profissionais de enfermagem representam
socialmente o cuidado de enfermagem
prestado ao paciente com HIV/AIDS, fundamentalmente, com base em elementos que dizem respeito à
autoproteção
profissional. Observou-se que os elementos representacionais dos profissionais de
enfermagem são apresentados de maneira peculiar, por vezes tensa e conflituosa e, por outras, de
maneira positivamente afetiva e esperançosa. Dentre os elementos representacionais, estão presentes
o receio de contaminar-se pelo vírus HIV e, em consequência, o temor à morte; além disso, há também
grandes conflitos presentes na
contaminação pelo HIV, tais como: preconceitos, impotência, o
despreparo
psicológico e até mesmo o competência técnica. As representações de enfermeiros e
técnicos de enfermagem mostraram-se semelhantes, pois os elementos que constituem o núcleo central
são o medo e o preconceito, sendo algumas diferenças evidenciadas nos elementos periféricos da
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representação, quando os técnicos evocam
as palavras ‘descuido’ e ‘piedade’ e os enfermeiros,
‘esperança’ e ‘isolamento’. No entanto, na análise geral das evocações de palavras atribuídas ao outro,
ou seja, do
que as pessoas em geral pensam sobre esses termos, surgem as palavras
‘homossexualismo’ e ‘promiscuidade’, denotando que os profissionais projetam no outro algumas noções
mais negativas e homogeneizadas, reafirmando a noção preconceituosa relacionada às escolhas e
condutas sexuais das pessoas.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, HIV/AIDS, Representações sociais.

Abstract: This is a study with quantitative approach, whose objective was to analyze the social
representations HIV/AIDS for nurses who care for people with HIV/AIDS in a university hospital in the
South of Brazil. Eighty subjects who participated in the mentioned words from
the theme inductor
HIV/AIDS and care for the person with HIV/AIDS. The evocations are free with the techniques analyzed
four frame houses from the software use EVOC 2003,
seeking to identify the structure of
representational content. It can be concluded that the
nursing professionals represent socially the
nursing care given to the patient with HIV/AIDS,
primarily based on elements that relate to selfprotection. It was observed that the representational elements of nursing professionals are peculiar,
sometimes tense and confrontational and, by others, positively affective and hopeful way. Among the
representational elements are present the fear of contracting the disease, contamination by the HIV virus
and also the fear of death, but that there is also a great conflict between the HIV
contamination,
prejudices, impotence, the psychological distress and even the technical competence. Representations
of nurses and nurse technicians were similar because the elements that constitute the central core are
the fear and prejudice, being some differences highlighted in peripheral elements of the representation
when the technicians evoke the words oversight and piety and the nurses hope and isolation. However in
general analysis of evocations of words attributed to another, i.e. that people in General think about this
term come the words homosexuality and promiscuity, denoting that the professionals design the other
some more negative notions and homogenised, reaffirming the notion prejudiced related
to sexual
conduct and choices of the people.
Key words: Social Representations, nursing care, HIV/AIDS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/alinestrasburg.pdf

Nº de Classificação: 17876
TOMASCHEWSKI BARLEM, Jamila Geri. Síndrome de Burnout entre estudantes de Graduação em
Enfermagem de uma Universidade Pública do Sul do Brasil. 2012 . p. 97. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem. Rio Grande;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, Educação e Saúde
Orientador: Lunardi, Guilherme Lerch
Resumo: A Síndrome de burnout constitui-se em um processo que resulta em exaustão física, mental e
emocional, em virtude de um período prolongado de exposição a elevados
níveis de estresse,
decorrentes de situações de trabalho, expandindo-se, na atualidade, o interesse por sua investigação
em estudantes. O objetivo deste estudo foi: investigar a síndrome de burnout entre estudantes de
graduação em enfermagem de uma universidade pública do Sul do Brasil. Realizou-se uma pesquisa
em duas etapas: uma quantitativa e uma qualitativa. A etapa quantitativa foi realizada com uma amostra
de 168 estudantes, mediante a aplicação de uma adaptação do Maslach Burnout Inventory – Student
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Survey. Os dados foram analisados através da análise descritiva e de variância. Na etapa qualitativa,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 24 estudantes, das diferentes séries do curso de
graduação em enfermagem. Realizou-se a Análise Textual Discursiva dos dados. Na etapa quantitativa,
os resultados evidenciaram que os estudantes pesquisados não apresentam a síndrome de burnout,
manifestando médias altas em
Exaustão Emocional, baixas em Descrença e altas em Eficácia
Profissional. Constatou-se que estudantes mais jovens e que realizam atividades de lazer apresentam
maior Eficácia Profissional, diferentemente de estudantes das séries
iniciais e que não realizam
atividades extracurriculares; conciliar trabalho e estudos influenciou negativamente apenas a dimensão
Eficácia Profissional enquanto a intenção de desistir do curso influenciou negativamente as dimensões
Descrença e
Eficácia Profissional. Na etapa qualitativa, os resultados assinalaram que as
especificidades das situações vivenciadas pelos estudantes na graduação parecem desencadear a
exaustão emocional, contribuindo para que se distanciem dos estudos e para o comprometimento do
seu sentimento de eficácia profissional. Os elevados índices de Exaustão Emocional vivenciados pelos
estudantes reforçam a necessidade de contínuas indagações, reflexões e discussões nas instituições de
ensino, enfocando situações que podem favorecer ao desgaste e exaustão dos
estudantes de
graduação em enfermagem, considerando, especialmente, a especificidade dos seus ambientes de
formação. As manifestações de desgaste,
distanciamento dos estudos e ineficácia referidas pelos
estudantes requerem atenção e valorização por parte das instituições de ensino, com o planejamento e
a implementação de ações que visem minimizar o estresse ocasionado pelas situações identificadas,
as quais parecem estar associadas ao desenvolvimento das dimensões do burnout entre os estudantes.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Esgotamento profissional, Estudantes de enfermagem.

Abstract: The burnout syndrome is a process leading to physical, mental and emotional exhaustion, due
to long exposure to high levels of stress arising from work situations; lately there’s an increased interest
in its research related to students. This study aimed to investigate burnout syndrome amongst nursing
undergraduate students of a public university in southern Brazil. The research was conducted in two
phases: a quantitative and a qualitative one. The quantitative phase was conducted with a sample of
168 students, by applying an adapted form of the Maslach Burnout Inventory - Student Survey. The data
was analyzed through descriptive and variance
analysis. In the qualitative phase, semi-structured
interviews were conducted with 24 undergraduate students of different grades of the nursing program.
Discursive textual analysis of the data was performed. In the quantitative phase, the results showed that
the students surveyed were not victims of the burnout syndrome, expressing high ratio of Emotional
Exhaustion, low of Disbelief and high on Professional Efficacy. It was found that younger students with
leisure activities have higher
Professional Efficacy, unlike those in initial grades and with no
extracurricular
activities; combining work and studies showed negative effects on the Professional
Efficacy scale only whereas the intention of quitting the course negatively influenced the Disbelief and
Professional Efficacy scales. In the qualitative phase, the results indicated that the specific situations
experienced by students during graduation seem to trigger emotional exhaustion, fostering detachment
from their studies and compromising their sense of professional efficacy. The high levels of emotional
exhaustion experienced by students reinforce the need for ongoing probe, consideration and discussion
on educational institutions, focusing on situations that may contribute to worn-out and exhaustion of
undergraduate nursing students,
considering their specific training environment. The worn-out,
detachment from studies and inefficacy symptoms referred to by the students require, from the higher
education institutions, appropriate attention and consideration by planning and implementing actions to
minimize the stress caused by the identified situations, which
appears to be associated to the
development of the burnout dimensions among students.
Key words: Nursing Students, Burnout, Nursing Education.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/jamila.pdf
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Nº de Classificação: 17877
CHIAMENTI, Camilla. Uso de tecnologias da informação e comunicação no ensino presencial em
enfermagem. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de Enfermagem/Saúde a Indivíduos e Grupos Sociais
Orientador: Fonseca, Adriana Dora da
Resumo: Ao longo dos anos, a expansão tecnológica vem promovendo transformações na sociedade e
particularmente no ensino, com a inclusão de Tecnologias da Informação e Comunicação.
Assim,
visualizou-se a necessidade de integrar essas tecnologias ao processo pedagógico da Enfermagem.
Nesse sentido, objetivou-se analisar como a implementação das TIC pode interferir no processo de
ensino-aprendizagem do curso presencial de Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa com abordagem
qualitativa, realizada na Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
especificamente na Disciplina de Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde sob protocolo n. 73/2010.
No intuito de contemplar os objetivos do estudo, foram elaboradas estratégias distintas, dividas em três
momentos. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa-ação, compreendendo desde a capacitação para
o uso de tecnologias no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), até a produção de conteúdos
educacionais em mídia. Após, realizou-se a implantação de TIC na disciplina utilizando tecnologias
como materiais audiovisuais, power-points ilustrativos, exercícios auto- corrigíveis, atividades caçapalavras para memorização do conteúdo, entre outras, todas disponibilizadas na Plataforma MOODLE.
Acredita-se que o desenvolvimento das aulas em novo formato trata-se de uma inovação para a prática
docente na Escola de Enfermagem,
buscando ampliar os processos interativos entre docentes e
discentes, além de incentivar a criatividade e facilitar a aprendizagem. Por fim, para analisar como a
implementação das TIC pode interferir no processo de ensino- aprendizagem do curso presencial em
Enfermagem contou-se com a colaboração dos(as) 14 acadêmicos(as) matriculados(as) na disciplina
durante o primeiro semestre de 2011 que participaram de fóruns virtuais e diários de bordo. Os dados
foram analisados por meio da técnica de análise temática e resultaram em duas categorias, sendo elas:
a utilização de TIC como fonte de satisfação para os(as) acadêmicos(as) de Enfermagem e o déficit de
satisfação dos(as) acadêmicos(as) de
Enfermagem acerca da utilização de TIC. Os resultados
evidenciaram que essa abordagem
metodológica favorece o desempenho acadêmico e facilita a
comunicação, aumentando a interatividade e aproximação do conteúdo com a realidade profissional,
tornando o ensino dinâmico, atrativo e facilitador. Contudo, alguns problemas encontrados como a falta
de tempo extraescolar, a dificuldade em acessar o AVA e o reduzido número de computadores no
espaço acadêmico somado a restrição de horários para uso do laboratório de informática, produzem
déficit de satisfação. Assim, cabe aos(às) profissionais que atuam na Universidade se apropriar do AVA
propiciando aos(às) acadêmicos(as) além da alfabetização digital, o desenvolvimento de habilidades e
competências. Desse modo, acredita-se que a implementação das TIC no processo educacional da
Enfermagem seja de extrema relevância, demonstrando-se uma importante ferramenta pedagógica
corroborando para a democratização do ensino.
Palavras-chave: Educação superior, Enfermagem, Tecnologia da informação.

Abstract: The technology expansions has been transformed the society and specially the education over
the years, with the inclusion of the information and communication Technology. So, it has been viewed
the need of integrate these technologies into the educational process of nursing. In this way, it has been
objectified to analyze how the implementation of ICT can interfere with the teaching- learning process of
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nursing classroom course. This is a qualitative research approach. That it was made in the School of
Nursing, Federal University of Rio Grande (FURG), specifically in the Subject of Nursing Assistance’s to
Child and Adolescent. The project was approved by the Research Ethics Committee in the Area of
Health under protocol n. 73/2010. With the intention of get over the objectives of the study, different
strategies were developed, divided into three stages. First, an action research was realized, involving
training
to use the technology in the Virtual Learning Environment (AVA), to educational content
production in the media. After it has implanted ICT in the subject using multimedia technology like
audiovisual materials, power points illustrative, self-correctable exercises, activities to memorizing the
contents, among others. All available in the Moodle platform. It is believed that the development of
classes in the new format is an innovation for teaching practice in the School of Nursing looking for
expand the interactive processes between teachers and students, as well as encourage creativity and
facilitate learning. Finally, to analyze how the implementation of ICT can interfere with the process of
teaching and learning in nursing classroom course we had the cooperation of 14 academics matriculated
in the subject during the first semester of 2011 who participated in online forums and logbooks. Data
were analyzed using thematic analysis technique and resulted in two categories: the ICT uses as a
source of satisfaction to the academics Nursing, and the academics´ deficit of satisfaction on the use of
ICT. The results showed that this methodological approach
promotes academic achievement and
facilitating communication, increasing interactivity and approach the content with the professional reality,
making the teaching dynamic, attractive and facilitative. However, some problems were found as a little
extra time, the difficulty in accessing the AVA and the small number of computers in the academic place,
adding the restriction in the schedule of the computer lab. All those things, have produced a deficit of
satisfaction, but it is considered that those are able to reverse. So, us that are professionals whom work
in the university we should appropriate the universe of AVA and give to the academics the digital literacy,
the development of skills and competencies. In this way it is believed that the implementation of ICT in
the educational process of nursing is extremely important, proving to be an important educational tool for
the democratic education.
Key words: Nursing, Information Technology, Higher Education.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/camilachiamenti.pdf

Nº de Classificação: 18413
FALEIROS, Camila de Mattos. Reprocessamento Manual e automatizado de dialisadores:
parâmentros lavoratoriais de pacientes submetidos à hemodiálise. 2012 . p. 94. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e enfermagem
Orientador: Iwamoto, Helena Hemiko
Resumo: A hemodiálise configura-se como uma modalidade de tratamento renal substitutivo para
indivíduos com insuficiência renal crônica que permite a filtração do sangue e o reestabelecimento do
equilíbrio eletrolítico e acidobásico do organismo. Os dialisadores são os filtros responsáveis pela
filtração sanguínea e podem ser reutilizados para o mesmo paciente, sendo reprocessados de duas
formas: manual e automatizada. Este estudo teve como objetivos caracterizar o perfil sócio demográfico
e clínico de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise e analisar os dados laboratoriais e
o Kt/V destes pacientes, em função do reprocessamento manual e automatizado de dialisadores. Tratase de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 21 pacientes em
tratamento hemodialítico na Unidade de Terapia Renal (UTR) do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, no período de abril de 2010 à março de 2012. Os pacientes responderam
um questionário contendo as variáveis sócio demográficas e clínicas, com os dados apresentados em
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tabelas de frequência. Os dados laboratoriais foram obtidos a partir das anotações mensais realizadas
na UTR e analisados estatisticamente por meio do teste t de Student. A maioria dos pacientes era do
sexo masculino (57,1%), possuía idade superior à 60 anos (28,6%), cor da pele preta e parda (69,4%),
era casada ou com união estável (47,7%), possuía filhos (66,7%), residia em área urbana (100%), com
quatro ou mais indivíduos no mesmo domicílio (42,9%), não trabalhava (81%), renda familiar mensal de
um a dois salários mínimos (71,5%), possuía baixa escolaridade (33,4%) e a religião mais citada foi a
católica (52,3%). A mediana de tempo de início de tratamento hemodialítico foi de 62 meses (26 a 384),
a maioria dos pacientes já foi internada após o início do programa hemodialítico (81%), de duas a três
vezes (33,4%), sendo infecção a maior causa de hospitalização (32,4%), 47,6% possuíam familiares
com hipertensão arterial sistêmica, 52,3% apresentaram casos na família de diabetes mellitus e 28,6%
com doenças cardiovasculares. As comorbidades mais citadas foram hipertensão arterial sistêmica
(85,7%), seguido de diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, ambos com 28,6%. Considerando os
hábitos dos pacientes, 14,3% fumavam, 42,9% eram ex-fumantes, 4,8% ingeriam bebidas alcoólicas e
52,3% não praticavam exercícios físicos. Quanto aos parâmetros laboratoriais, não houve diferença
significativa entre a média dos valores laboratoriais e do Kt/V durante o período de utilização do
reprocessamento manual e automatizado dos dialisadores, a não ser para o íon cálcio, porém sem
relevância clínica, pois a média anual destes exames na população estudada permaneceu dentro dos
valores de referência em ambos os períodos. Conhecer as características sócio demográficas e clínicas
dos pacientes em hemodiálise é um instrumento relevante para auxiliar no direcionamento do trabalho da
equipe de saúde multidisciplinar nos centros de hemodiálise e promover uma atuação mais efetiva no
cuidado. O reprocessamento manual e automático de dialisadores é realidade no Brasil. O profissional
de enfermagem, nos serviços de hemodiálise, deve conhecer
minuciosamente as etapas do
reprocessamento manual e automático e ser treinado para a realização deste procedimento, evitando
acidentes de trabalho ou prejuízos ao paciente.
Palavras-chave: Diálise renal, Testes de função renal, Unidades hospitalares de hemodiálise.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18414
DUARTE, Joyce Maria Gabriel. Motivação no trabalho de profissionais de enfermagem em hospital
de ensino. 2012 . p. 146. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade
Federal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Simões, Ana Lúcia de
Resumo: O trabalho ocupa papel central na vida das pessoas e sofre influência da motivação. Segundo
a teoria motivação-higiene de Herzberg, Mausner e Snyderman, a motivação no trabalho é determinada
pelos fatores motivacionais, relacionados a características intrínsecas e capazes
de promover
satisfação, e por fatores higiênicos, ligados ao contexto do trabalho e responsáveis pela insatisfação.
Este foi um estudo de caso qualitativo que objetivou: compreender os significados do trabalho para
profissionais de enfermagem em um hospital de ensino, compreender a influência da motivação sobre o
trabalho e identificar os fatores motivacionais e higiênicos que influenciavam a motivação no trabalho
destes profissionais.
Os participantes foram enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
vinculados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Os dados foram
coletados no período de maio a julho de 2012, por meio de entrevistas individuais semi- estruturadas. A
Técnica dos Incidentes Críticos foi utilizada como estratégia metodológica para a identificação dos
fatores motivacionais e higiênicos que influenciavam o trabalho.
Foram formados três grupos de
participantes, reunidos de acordo com atividades exercidas: coordenação; enfermeiros assistenciais;
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técnicos e auxiliares de enfermagem. O número de participantes foi determinado por exaustão para o
grupo de coordenação e por saturação teórica para os outros dois. A análise dos dados foi norteada
pelos princípios da análise de conteúdo. Emergiram das entrevistas, como significados para o trabalho:
categoria 1 - O trabalho na Enfermagem ? a qual abordou o gostar, o prazer e a satisfação, com
destaque a características positivas do trabalho em enfermagem; categoria 2 - O contexto do trabalho ?
incluiu a descrição do trabalho como rotina, parte do cotidiano ou fonte de sobrevivência; a categoria 3 Desafios do trabalho - com referência às dificuldades e frustrações vivenciadas. Na identificação dos
fatores que influenciavam a motivação no trabalho, os fatores
motivacionais realização e
reconhecimento foram os mais citados pelo grupo de coordenação,
com destaque a atividades
assistenciais do enfermeiro. O grupo de enfermeiros apontou, em maior frequência, o fator motivacional
reconhecimento, associado à valorização por parte de pacientes; também recebeu indicação o fator
motivacional realização e o fator higiênico condições de trabalho. Técnicos e auxiliares de enfermagem
citaram o fator higiênico relações interpessoais como principal fator que atuava sobre a motivação,
oferecendo destaque a situações de conflito com colegas de trabalho como motivo para insatisfação.
Técnicos e auxiliares também indicaram os fatores motivacionais reconhecimento e realização,
relacionados a experiências positivas de cuidado do paciente. Gerências devem se atentar a estratégias
que promovam valorização, aquisição de novas habilidades e autonomia. A liderança eficaz por meio do
gerenciamento dos conflitos, cogestão, corresponsabilização, auto-realização e valorização, pode ser
estratégia para que os profissionais de enfermagem possam se motivar.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos, Enfermagem, Motivação, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18415
SILVA, Karla Fabiana Nunes da. Análise dos eventos adversos à doação de sangue e condutas e
condutas de enfermagem adotadas. 2012 . Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em
Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Barbosa, Maria Helena
Resumo: Na doação de sangue, apesar de todos os cuidados dispensados, alguns doadores podem,
ocasionalmente, apresentar algum tipo de manifestação adversa ou efeitos desagradáveis à coleta de
sangue. Este estudo epidemiológico, retrospectivo e com abordagem quantitativa dos dados, objetivou
analisar a ocorrência dos eventos adversos relacionados à doação de sangue e a atuação da equipe de
enfermagem em um Hemocentro Regional, no Estado de Minas Gerais. Foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Fundação Hemominas sob o Parecer nº 322. Foram analisadas 1369 fichas de
doação e de atendimentos de reação adversa. O instrumento de coleta de dados abordou aspectos
sociodemográficos, clínicos,
epidemiológicos, específicos do processo de doação de sangue,
manifestações
clínicas e condutas de enfermagem adotadas. Para processamento e análise dos
dados, utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences. As variáveis qualitativas foram
analisadas segundo estatística descritiva, enquanto que, para as variáveis quantitativas, utilizou-se as
medidas de centralidade e dispersão. Empregou-se o Coeficiente de Cramér (V) na verificação da
associação entre os tipos de eventos adversos e as variáveis sociodemográficas, clínicas e específicas
do processo de doação; bem como, na verificação da associação entre os eventos adversos e as
condutas de enfermagem. A taxa de incidência de eventos adversos foi de 3%. A média do peso
corporal dos doadores que apresentaram reação
adversa foi 71 kg; os níveis pressóricos foram
considerados normais, e a média do
pulso foi de 76.7 bpm. Quanto ao hematócrito, 42.2%
apresentaram valor de referência entre 41 e 45%, e 57.6% exibiram hemoglobina entre 12.6 e 15.0g/dL.
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Houve predomínio de eventos adversos em doadores com história prévia de doações (50.4%), e com
tempo médio de espera de 50.5 minutos; 7.2% relataram
estarem em jejum alimentar e 9.3%
mencionaram já ter apresentado algum tipo de reação adversa. O volume de sangue coletado variou
entre 450 ± 45 ml (69.3%), e o tempo de doação foi menor que sete minutos (79.7%). A reação leve foi o
tipo mais frequente (92.6%), sendo que a maioria (85.9%) ocorreu ainda dentro da sala de coleta. As
manifestações clínicas mais recorrentes foram mal-estar (51.3%), tontura
(42.7%), palidez cutânea
(28.2%) e sudorese (27.8%). Não houve associação significativa entre os tipos de eventos adversos e
as variáveis sociodemográficas,
clínicas e específicas do processo de doação. As condutas de
enfermagem
adotadas foram: o posicionamento em Trendelemburg (96.2%); a aferição dos dados
vitais (95.7%); a oferta da hidratação oral (82.5%); e as orientações após a doação (59.1%). Notou-se
associação estatisticamente significativa (p<0.05) entre os tipos de eventos adversos e as condutas de
enfermagem: hidratação intravenosa;
solicitação da avaliação médica; oferta de hidratação oral;
posicionamento em Trendelemburg; elevação dos membros inferiores; administração de medicamentos;
aferição dos sinais vitais; realização da glicemia capilar; e contato com familiar. Este estudo contribuiu
para reafirmar a importância do papel da enfermagem perante a ocorrência dos eventos adversos à
doação de sangue. Espera-se que, assim, possa subsidiar o desenvolvimento de estudos prospectivos
com essa população tendo em
vista a finalidade de avaliar os fatores de risco e projetar novas
estratégias que reduzam adversidades na doação de sangue.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Doadores de sangue, Efeitos Adversos.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18416
GONTIJO, Laiss Marques. Avaliação da qualidade de vida e contexto de trabalho da equipe de
enfermagem da estratégia saúde da família de Uberaba - MG. 2012 . p. 90. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Cuidado em Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Pedrosa, Leila Aparecida Kauchake
Resumo: Os profissionais de enfermagem destacam-se na reorientação do modelo assistencial de
saúde proposto pela ESF, do MS. Desempenham suas funções junto à equipe de SF visando
essencialmente à promoção à saúde. No contexto de trabalho desses profissionais, tem sido possível
perceber diversas situações de desgaste, as quais podem gerar comprometimento à qualidade de vida
(QV) dos mesmos. Visualizar a dinâmica laboral dos trabalhadores de enfermagem é essencial no
planejamento de políticas públicas e sociais que visem ambientes organizacionais mais saudáveis. Este
estudo objetivou analisar a relação entre o contexto de trabalho e a QV da equipe de enfermagem da
ESF de Uberaba (MG). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, seccional, realizada com 92 profissionais
de enfermagem, entre maio e agosto de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos da UFTM, protocolo nº 2278. Os participantes responderam um instrumento
contendo variáveis sociodemográficas, econômicas e de trabalho; outro, para avaliação do contexto de
trabalho (ECORT); e outro, para avaliação da QV (WHOQOL- bref). Os dados foram duplamente
digitados no programa Microsoft Excel®, e importados ao SPSS, versão 20.0, para análise. Foram
realizadas análises descritivas de todas as variáveis quantitativas. Para verificar possíveis associações
entre as variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r) para variáveis quantitativas
(bivariadas), o coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis qualitativas ordinais, o Teste t de
Student para amostras independentes e, quando necessário, o teste de Mann-Whitney, como alternativa
não paramétrica. Ainda foram realizadas duas regressões lineares múltiplas, tendo o domínio ambiental
e o psicológico de QV como desfecho e as variáveis preditoras; sexo, idade, categoria profissional,

1111

presença de doença ocupacional e o domínio condições de trabalho da ECORT. Os participantes eram
majoritariamente do sexo feminino (94,6%), com idade entre 25 e 35 anos (41,3%) e tinham
companheiro (51,1%). Quanto ao perfil profissional, 90,2% tinham 5 anos ou mais na profissão; 93,5%
referiram não possuir doença ocupacional, 76,1% referiram não ter faltado ao trabalho ou ter estado de
licença e 69,6% declararam não ter sofrido acidente ocupacional no último ano. O domínio mais afetado
da ECORT foi o de condições de trabalho, sendo que, os itens que mais impactaram negativamente
foram referentes ao bem estar dos funcionários, ao barulho e a não existência de política de progressão
funcional. O domínio do WHOQOL- bref que apresentou menor escore foi o ambiental (58,25 pontos). Os
enfermeiros apresentaram maiores escores de QV se comparados aos técnicos de enfermagem, para
os domínios, físico e ambiental. Os homens apresentaram médias mais altas em todos dos domínios de
QV, sendo estatisticamente significante para o domínio ambiental. O grupo com doença ocupacional
apresentou pior QV quanto aos domínios físico, psicológico e meio ambiente, ao ser comparado com o
grupo sem doença ocupacional. Concluiu-se com os resultados da análise de regressão linear múltipla
que, ser mulher, apresentar doença ocupacional e piores condições de
trabalho, impactaram
negativamente no domínio ambiental de QV; e, ter piores condições de trabalho e presença de doença
ocupacional impactaram negativamente o domínio psicológico de QV.
Palavras-chave: Enfermagem, Qualidade de vida, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18417
CORTÊS, Renata Maciel. Estresse ocupacional e qualidade de vida dos profissionais das equipes
de saúde da família. 2012 . p. 94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em Saúde) Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho na saúde e na enfermagem
Orientador: Simões, Ana Lúcia de Assis
Resumo: Estresse e qualidade de vida são assuntos muito abordados na atualidade, sendo o estresse
apontado como uma grande interferência na qualidade de vida. Os profissionais das equipes de saúde da
família estão inseridos em um modelo assistencial que requer o vínculo com a família e comunidade; com
isso, ficam vulneráveis aos problemas e conflitos das mesmas. Esse estudo objetivou identificar o
estresse ocupacional e a qualidade de vida dos profissionais das equipes de saúde da família. Trata-se
de um estudo quantitativo realizado com 431 profissionais da área da saúde vinculados à ESF de
Uberaba ? MG. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário o sociodemográfico e profissional, a
Escala de Estresse no Trabalho (EET) e o WHOQOL-BREF, no período de abril a julho de 2012. Na
análise dos dados utilizou-se o programa SPSS versão 20. A população caracterizou-se por mulheres
(87,90%), de 30 a 40 anos (28,30%), casados (43,40%), com ensino médio (60,70%), com apenas um
vínculo empregatício (86,10%), processo seletivo como principal modalidade de entrada no serviço
(91,00%), com um a cinco anos de trabalho na ESF (53,5%) e trabalhando há menos de um ano com o
mesmo gerente (49,40%). Apresentaram nível de estresse ocupacional igual a 2,43, sendo as
perspectivas de crescimento (3,29), divulgação de informações organizacionais (3,00) e a deficiência de
capacitações e treinamentos (2,92), os principais fatores estressores encontrados. Não houve associação
do estresse ocupacional com as variáveis sociodemográficas e profissionais. Já o fator estressor
deficiência de comunicação das decisões organizacionais apresentou diferença significativa (p = 0,012)
entre os profissionais com ensino superior (3,23) e sem ensino superior (2,92). O fator estressor
deficiência de capacitação e treinamentos apresentou associação significativa quando comparado ACS
(2,68) e médicos (3,39) (p = 0,016), e ACS (2,68) e dentistas (3,58) (p < 0,001). Na avaliação da
qualidade de vida observou-se maior escore no domínio social (75,00), e menor no domínio ambiental
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(56,25). O domínio ambiental apresentou diferença significativa quando comparado com as variáveis:
sexo (p = 0,047), forma de entrada no serviço (p = 0,042) e função (p < 0,001). Em relação à categoria
profissional, a diferença está entre os enfermeiros e, ACS (p < 0,001), ACD (p = 0,008) e técnicos de
enfermagem (p = 0,01). Considerando os profissionais com e sem curso superior, houve diferença
significativa quando comparados com os domínios ambiental (p < 0,001) e social (p = 0,036). Houve
correlação negativa fraca entre a idade e o domínio social (p = 0,01; r = -0,13). Na associação entre o
estresse ocupacional e os domínios de qualidade de vida houve significância moderada para os domínios
físico (p < 0,001; r = -0,38), psicológico (p < 0,001; r = -0,36) e ambiental (p < 0,001; r = -0,42), e fraca
para o domínio social (p < 00,001; r = -0,24). Na análise de regressão linear os resultados corroboraram
com os achados anteriormente. Observou-se que as condições ambientais são os aspectos mais
afetados na vida dos profissionais. O estresse ocupacional mostrou-se como um fator importante na
interferência da qualidade de vida. O investimento em locais de trabalho mais seguros e agradáveis,
assim como vínculos mais estáveis, incentivo as capacitações, promoverá a valorização dos profissionais
e a humanização das relações.
Palavras-chave: Esgotamento profissional, Qualidade de vida, Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18420
SIMÕES, Ana Carolina de Assis. Os significados de atuar em uma equipe de saúde da família:
estudo de caso com cirurgiões-dentistas do município de Uberaba/MG. 2012 . p. 82. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Atenção à Saúde) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde das populações
Orientador: Rodrigues, Leiner Resende
Resumo: Os significados de atuar em uma equipe de saúde da família: estudo de caso com cirurgiõesdentistas do município de Uberaba/MG. 2012. 81f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG), 2012. Grandes mudanças ocorreram nos
anos 90 nas políticas de saúde do Brasil, devido à necessidade de rupturas com as formas de
organização do sistema de saúde existentes até então. Mas foi em 1994 o ápice destas mudanças,
quando o Ministério da Saúde apresentou o Programa Saúde da Família, hoje Estratégia Saúde da
Família (ESF), que visa o fortalecimento da atenção primária à saúde. A inclusão de cirurgiões-dentistas
(CD) na ESF iniciou-se somente em 2001 e caracterizou-se por uma ampliação no atendimento em
saúde bucal em todas as regiões do país. Nesse sentido, a odontologia tem se familiarizado com
mudanças no seu modelo assistencial tradicional, voltando-se aos cuidados preventivos e de promoção à
saúde bucal, fundamentados na interdisciplinaridade e na perspectiva da integralidade do cuidado. Este
estudo objetivou desvelar as práticas cotidianas do CD atuante na ESF; identificar a percepção do
cirurgião-dentista sobre sua formação e capacitação para atuar na ESF e compreender como o CD
significa a experiência de atuar em uma equipe de saúde da família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
de caráter descritivo e exploratório, tendo como modo de investigação o Estudo de Caso. O caso
delimitado para estudo foi o grupo de CD da ESF de Uberaba/MG, composto por 41 profissionais. Para
coleta de dados procedeu-se entrevistas com CD que foram sorteados até o alcance da saturação
teórica, ocorrida com 15 entrevistas. Após a leitura exaustiva dos discursos foram extraídas 632 unidades
de registro, que deram origem às seguintes categorias e subcategorias de análise: O cotidiano do
cirurgião-dentista na perspectiva da ESF; A autopercepção sobre a formação profissional e a atuação na
ESF; Os significados de atuar na ESF e suas subcategorias: Desafios desvelados na prática cotidiana e
A satisfação de atuar neste novo modo de fazer saúde. Desvelamos que o dia a dia destes profissionais
perpassa pelas atividades desenvolvidas na própria Unidade de Saúde, em seus consultórios; pelas
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práticas de prevenção e educação em saúde, como as ações coletivas em escolas, creches, instituições
de longa permanência; pelas visitas domiciliares; pelo trabalho em equipe; pelo vínculo com a população
e pelos momentos de educação continuada. Na percepção destes profissionais sua formação não
privilegiou a abordagem da assistência integral, de dimensão coletiva, e não estimulou a prevenção e a
promoção da saúde. Dentre os vastos significados aludidos da atuação na ESF, estes profissionais
citaram inúmeros desafios relacionados à desvalorização profissional, tanto pela população atendida,
quanto pela gestão; assim como a complexidade da profissão, a escassez de recursos materiais e o
trabalho difícil gerador de sofrimento. Por outro lado, também se referiram à satisfação, à gratidão, ao
crescimento pessoal e profissional, e ainda, ao aprendizado que se obtém nesta prática, são significados
que evolvem e ainda atraem profissionais para a atuação na ESF. É possível perceber a existência de um
forte potencial humano naqueles que se dedicam e se esforçam diante dos desafios, provando que é
possível mudar e fazer algo novo, mesmo quando há pouco ao seu favor.
Palavras-chave: Equipe de assistência ao paciente, Programa saúde da família.

Abstract: Great changes occurred in the Brazilian health politics in the 90s, due to the necessity of
ruptures with the forms of organization in the health system of that time. But it was in 1994 that the
summit of these changes happened, when the Ministry of Health presented the Family Health Program,
nowadays Family Health Strategy (FHS), which aims the strengthening of the primary attention to health.
The inclusion of the Dental Surgeons (DS) in the FHS initiated only in 2001 and it was characterized by
an increase of the oral health attendance in every region of the country. In this sense, the odontology has
familiarized with the changes in the traditional assistential model, targeting to the preventive care and to
the oral health promotion, based on the interdisciplinarity and on the perspective of care integrality. This
study aimed to reveal the everyday practices of the working DS in the ESF; identify the perception of the
dental surgeon about their formation and capacitation of acting in the FHS and comprehend how the DS
mean the experience of acting in a team of health of the family. It is a qualitative research with a
descriptive and exploratory characteristic having The Case Study as the mean of investigation. The
case delimitated in this study was a group of DS from the FHS in Uberaba/MG which was composed by
41 professionals. For data collecting interviews were proceeded with DS who were sorted to the reach of
the theoretical saturation, what occurred
with 15 interviews. After an exhaustive reading of the
discourses, 632 unities of
register were extracted, which originated the following categories and
subcategories of analysis: The everyday life of the dental surgeon in the perspective of the FHS; The
self perception about the professional formation and acting in the FHS; The meanings of acting in the
FHS and their subcategories: Revealed challenges in the everyday practices and the satisfaction of
working in this new way of promoting
health. We revealed that the everyday activities of these
professionals perpasses by the activities developed in the Health Unit, by their dentist offices; by the
prevention practices and health education, by collective actions in schools, day care centers, longpermanence institutions; by home visiting; by the team work; by the bond with the population and by the
moments of the continuous education. In the perception of these professionals their formation didn?t
attribute the approach of the integral assistance, the collective dimension, and didn?t stimulate the
prevention and the health promotion. Among many meanings referred by the DS, challenges related to
the professional depreciation are found; either by the assisted population, or by the management; as well
as the complexity of the profession, the shortage of material resources and the suffering originated by
the work. On the other hand, they also referred to the satisfaction, the gratitude, the personal and
professional growth and to the learning that is obtained in this practice, as meanings that evolve and
attract the professionals to the acting in the FHS. It is possible to perceive the existence of a strong
human potential in those who dedicate and make an effort in the face of the challenges, proving that it is
possible to change and do something new, even when there is a few in their favor.
Key words: Public Health, Family Health Program, Patient Care Team, Community Dentistry.
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Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-05-07T154135Z69/Publico/ANA%20CAROLINA.pdf

Nº de Classificação: 18303
BALISTIERI, Aline Schutz. A abordagem sócio emocional de enfermagem ao adolescente em
situação crônica de saúde. 2012 . p. 103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado nos ciclos vitais humanos, tecnologias e subjetividades na enfermagem e
saúde
Orientador: Tavares, Claudia Mara de Melo
Resumo: Dissertação de mestrado que se propôs a analisar o modo como a doença crônica afeta o
estilo de vida do adolescente e sua forma de relacionamento social, identificar necessidades de saúde de
natureza socioemocional dos adolescentes em situação crônica de saúde e discutir ações de natureza
socioemocional, que possam ser realizadas pela equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo
qualitativo e descritivo, que foi realizado no ano de 2012 com adolescentes entre 12 e 18 anos, que se
tratam no ambulatório de especialidades do Núcleo de Estudos da Saúde do adolescente (NESA),
localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Rio de Janeiro. Os aspectos éticos foram
respeitados conforme a resolução 196/96. A coleta de dados se deu através de entrevistas
semiestruturadas, individuais, com perguntas abertas. O estudo tem base no referencial teórico do
Interacionismo Simbólico. Para análise dos dados, foi utilizada a análise temática de conteúdo de Minayo,
com categorização dos dados. As categorias de base encontradas foram: “O cotidiano e a situação
crônica de saúde: estilo de vida e o relacionamento social dos adolescentes”, “Necessidades
socioemocionais do adolescente, decorrentes da situação crônica de saúde” e “O enfermeiro no
ambulatório de adolescentes em condição crônica de saúde”. Após análise das entrevistas, verificou-se
que a doença crônica pode afetar de formas diferentes os adolescentes, dependendo da singularidade de
cada um, assim como foi identificado que o tempo favorece um melhor convívio dos mesmos com a
doença crônica. As necessidades emocionais mais identificadas foram em relação ao medo e a tristeza,
assim como a necessidade social relacionada à exclusão e à estigmatização pelos amigos, não sendo
identificada nenhuma dificuldade de relacionamento familiar a partir da situação de saúde. As ações de
enfermagem, que podem ser desenvolvidas a fim de atender as necessidades socioemocionais desses
adolescentes, se relacionam à promoção da autonomia dos mesmos, a fim de que se tornem atores de
seu cuidado e saibam lidar com as emoções negativas trazidas pela doença crônica. É válido ressaltar
que a formação da aliança terapêutica com o adolescente é a maior ação de enfermagem destacada
nesse estudo, pois é a partir dessa interação, com o desenvolvimento de respeito e confiança junto a
esse sujeito, que o enfermeiro poderá se aproximar e participar ativamente desse tratamento, dando o
suporte socioemocional que for necessário.
Palavras-chave: Adolescente, Apoio social, Doença crônica, Relação Interpessoal.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18304
SILVA, Antonio Fernando Lyra da. Extensão universitária na UFF: uma análise crítica no campo da
saúde com foco na formação. 2012 . p. 151. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde Coletiva) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.

1115

Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Planejamento, Educação e Avaliação em Saúde
Orientador: Junior, Aluisio Gomes da Silva
Resumo: A presente dissertação é o resultado das reflexões produzidas a partir das análises de práticas
extensionistas no campo da saúde que são realizadas no Programa de Extensão Universitária
“Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores” (EASIC). Este é vinculado à Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense. Para tanto,
investigou-se a partir das falas e observações dos sujeitos envolvidos (docentes, discentes, profissionais
da saúde e idosos/cuidadores), visando a identificar as contribuições para o processo de formação dos
profissionais da área da saúde. Para fundamentar o desenvolvimento do estudo, buscou-se confrontar as
práticas extensionistas com o processo formativo dos profissionais do campo da saúde, tomando-se por
referência acadêmica as Diretrizes da Extensão Universitária no Brasil, que foram definidas pelo
FORPROEX, em decorrência do Plano Nacional de Extensão de 1998. Neste sentido, foram
estabelecidos três eixos norteadores, que pudessem ser articulados nos espaços de vivências da
extensão. O primeiro está relacionado ao cuidado em saúde; o segundo, ao processo formativo, como
relação dialógica entre sujeitos; e o terceiro, ao processo formativo, como relação entre prática e teoria.
Ao final, o estudo demonstrou que as ações de extensão apresentam enorme potencial para o processo
de formação em saúde. No entanto, é preciso que as práticas de extensão sejam desenvolvidas de modo
a conciliar a assistência com a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, ou seja, necessita haver
articulação acadêmica e evitar-se o assistencialismo. A extensão amistosa à formação integral dos
estudantes é um espaço estruturado em vivências de confrontos da teoria com a prática e com as
seguintes características: relacional, dialógico, multiprofissional e compromissado socialmente. E, ainda,
o fator subjetividade revelase como indispensável para a formação em saúde, que objetiva a produção de
novas práticas de cuidado.
Palavras-chave: Extensão universitária, Formação em saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18305
TORRES, Erica. Sistematização da assistência de enfermagem: propondo um protótipo de catálogo
CIPE® para HIV/AIDS. 2012 . p. 153. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados Coletivos em Enfermagem e Saúde nos Seus Processos Educativos e de
Gestão
Orientador: Andrade, Marilda
Resumo: Trata-se de um estudo-piloto, desenvolvido com o objetivo geral de analisar os registros dos
prontuários do cliente portador de HIV/AIDS, verificando a viabilidade da elaboração de uma sistemática
nas ações de cuidar, através da proposição de um protótipo de catálogo CIPE®. Os objetivos específicos
foram levantar os termos relativos aos diagnósticos, intervenções e resultados esperados de enfermagem
nos prontuários de clientes com HIV/AIDS; mapear cruzadamente os termos relativos ao diagnóstico,
intervenções e resultados esperados de enfermagem, encontrados nos prontuários, com a CIPE®; e, por
fim, sugerir um protótipo de catálogo CIPE® voltado para o cliente portador de HIV/AIDS. O mesmo é de
natureza quantitativa, do tipo não-experimental correlacional e foi desenvolvido em três etapas
metodológicas, a saber: pesquisa documental, elaboração de Afirmativas de Diagnósticos, Resultados e
Intervenções de Enfermagem e estruturação da Proposta de Protótipo de Catálogo CIPE® para
HIV/AIDS. A pesquisa documental analisou os registros de enfermagem contidos em prontuários do
Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói-RJ. Após coleta dos dados, foi
realizado um mapeamento cruzado entre os 40 problemas de enfermagem encontrados nos prontuários
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com a CIPE® Versão 1.0, sendo obtidos 100 Diagnósticos de Enfermagem. A partir dos Diagnósticos,
utilizando a literatura da NIC de forma complementar, foi possível determinar 485 Intervenções de
Enfermagem. A partir dos Diagnósticos e das Intervenções, estabeleceu-se 100 Resultados de
Enfermagem esperados. Os problemas de enfermagem foram categorizados segundo preconizado por
Wanda Horta, na Pirâmide de Necessidades Humanas Básicas de Maslow e Denominação de João
Mohana (HORTA, 2011). Conclui-se que o protótipo foi apresentado, que a metodologia é válida para
ampliar os estudos sobre a temática e que muitas são as possibilidades para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Doenças, Hiv, Processos de enfermagem, Transmissíveis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18306
ARAÚJO, Fernanda Santos Rodrigues. O planejamento da alta hospitalar pelo enfermeiro aos
clientes das unidades clínicas e cirúrgicas: perspectiva da complexidade em saúde numa atitude
transdisciplinar. 2012 . p. 140. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade.
Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Teixeira, Enéas Rangel
Resumo: Muitos clientes são hospitalizados nas unidades clínicas e cirúrgicas, sendo setores que
demandam dos profissionais de saúde ações diversificadas e complementares, tendo como meta atender
a uma assistência integral. Daí surgiu a necessidade em entender sobre o planejamento da alta
hospitalar, não como um processo técnico, mas como continuidade e integralidade da assistência além
das fronteiras do hospital, mas sim no contexto do SUS e da complexidade. Os objetivos desta pesquisa
foram: identificar no planejamento da alta hospitalar realizado pelo enfermeiro, as interações realizadas
com os clientes, com a equipe multiprofissional e com os familiares; descrever este planejamento
realizado nas unidades clínicas e cirúrgicas pelo enfermeiro, durante as práticas de cuidado para saúde
dos clientes; e analisar, segundo o referencial da complexidade, os conteúdos emergidos sobre o
planejamento da alta hospitalar, considerando o contexto do SUS numa perspectiva inter e
transdisciplinar do cuidado em saúde. O método delineado foi a abordagem qualitativa do tipo descritivo e
exploratório, com triangulação entre técnicas de coleta de dados; no referencial teórico-filosófico da
Complexidade. Quatro categorias emergiram deste estudo: o planejamento da alta hospitalar feito pelo
enfermeiro; interações realizadas durante o planejamento da alta hospitalar; o cuidado para a saúde dos
clientes a partir do planejamento da alta hospitalar e; a complexidade no planejamento da alta hospitalar.
Os resultados mostraram – dentre outros achados - dificuldades no planejamento da alta hospitalar, como
a predominância de uma visão fragmentada dos profissionais. Foram observadas orientações feitas pelas
enfermeiras aos clientes próximos da alta hospitalar e, nos prontuários as escritas sobre alta hospitalar
quase não apareceram. A visão multidisciplinar se contrastou com a não atualização pelas enfermeiras
acerca do planejamento da alta hospitalar. Conclui-se que a perspectiva transdisciplinar é necessária no
ambiente e entre os profissionais do HUAP, principalmente, quando se trata do planejamento da alta
hospitalar. A perspectiva da transdisciplinaridade permanece neste estudo, uma vez que, o planejamento
de alta hospitalar eficaz parte de atitudes dos enfermeiros, como elos das correntes de diálogo e
interações entre os profissionais, familiares e, principalmente dos clientes hospitalizados.
Palavras-chave: Alta do paciente, Alta Hospitalar, Enfermagem, Hospitais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18307
COUTINHO, Flávia Halász. O ser-adolescente-após-diagnóstico-de-papilomavírus-humano: da
hermenêutica heidggeriana para o cuidado em saúde da mulher. 2012 . p. 86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cuidado nos ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividades na
Enfermagem e Saúde
Orientador: Simões, Sonia Mara Faria
Resumo: Esta pesquisa de natureza fenomenológica, pautada no referencial teórico filosófico e
metodológico de Martin Heidegger teve como objetivo compreender a vivência da adolescente após
diagnóstico de HPV. O cenário da pesquisa foi uma Policlínica no município de Itaboraí do estado do Rio
de Janeiro e a etapa de campo ocorreu de junho a setembro de 2012, mediante a aprovação pelo Comitê
de Ética sob o número nº 337/11. A entrevista fenomenológica ocorreu com 13 adolescentes entre 15 e
20 anos incompletos. A análise compreensiva, primeiro momento metódico revelou que a adolescente
descobre algo estranho em seu corpo, sendo confirmado o diagnóstico do HPV por exames. Descreve o
tratamento com ácidos e cauterizações e enfatiza a necessidade do retorno para a avaliação. Nessa
situação, demonstra medo, pavor e pânico de existir a possibilidade do HPV evoluir para um câncer e até
morte. Emerge a questão de falar ou não com a mãe, tias, amigas e parceiro destacando a importância
do apoio emocional dos mesmos. Destaca o tratamento longo, a espera do atendimento médico,
considerado bom. Relata não saber como adquiriu o HPV, mas busca informações e se mostra
consciente da necessidade de usar o preservativo sempre. Na hermenêutica, segundo momento, o seradolescente-após-o-diagnóstico de HPV mostra-se como um ser-no-mundo do impessoal, não se sente a
princípio lançado no mundo da doença. Ao perceber algo estranho em seu corpo pensa na doença ou até
a morte, e com isto, se espanta, sente medo e temor revelando um movimento para a angústia
Heideggeriana. Estando na facticidade, a falação se faz presente quando busca como foi transmitida e/ou
contraída a doença, mas não permanece na tristeza, na decadência, projeta-se para a cura. Busca o
cuidado com seu corpo dando continuidade ao tratamento, compreende o sentido ôntico-ontológico do
cuidado, pois muda seu comportamento para um ser-adolescente-em-seu-modo-próprio-para-aprevenção. Sendo um ser-com, próprio de sua constituição, o ser-adolescente espera o apoio do outro,
abertura da co-presença para estabelecer uma relação genuína com amiga, familiar e/ou parceiro.
Considerações finais: A enfermagem junto à equipe de saúde tem a possibilidade de proporcionar espaço
acolhedor, agradável e confortável na atenção a saúde do adolescente. Este espaço também deve ser
explorado adequadamente pelas Políticas Públicas enfatizando a escuta, a prevenção e a educação em
saúde da população alvo.
Palavras-chave: Adolescente, Papilomavírus humano, Prevenção, Sexualidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18308
BITENCOURT, Graziele Ribeiro. Validação do resultado de enfermagem eliminação urinária no
idoso em pós-operatório. 2012 . p. 109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O Cuidado nos ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividades na
Enfermagem e Saúde
Orientador: Santana, Rosimere Ferreira
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Resumo: Trata-se de um estudo de validação do resultado de enfermagem Eliminação urinária da
Classificação de Resultados de Enfermagem(NOC) em idosos no pós-operatório. Com isso, tem-se como
objetivos: validar o Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária em idosos hospitalizados; identificar
na literatura os possíveis critérios de levantamento dos níveis de 1 a 5 para o resultado Eliminação
Urinária; avaliar os critérios dos níveis de 1 a 5 do resultado de enfermagem Eliminação Urinária em
idosos em pós-operatório longitudinalmente; e analisar o resultado dsações de enfermagem no idoso com
eliminação urinária prejudicada no pós operatório.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Idoso, Sistema urinário.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/44/TDE-2013-0225T135359Z-3527/Publico/Graziele%20Ribeiro%20Bitencourt.pdf

Nº de Classificação: 18309
PEREIRA, Juliana de Melo Vellozo. Diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído de pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados. 2012 . p. 121.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) - Universidade. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Disfunção mecânica primária e secundária do coração
Orientador: Cavalcanti, Ana Carla Dantas
Resumo: Introdução: A Insuficiência cardíaca é uma síndrome definida como resultado do
comprometimento cardíaco causado por outras doenças cardiovasculares ocasionadas por fatores de
risco como o sedentarismo, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, idade e o
componente genético. Enfermeiros que cuidam de pacientes com insuficiência cardíaca têm dificuldade
de interpretação de sinais e sintomas do processo fisiopatológico em características definidoras de
diagnósticos de enfermagem relacionados à função cardiovascular. Este estudo questiona as
características definidoras dos diagnósticos de enfermagem NANDA-I fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído. Os objetivos foram: identificar a evolução temporal dos diagnósticos de
enfermagem dos diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito cardíaco diminuído
em pacientes com insuficiência cardíacahospitalizados e verificar a associação entre as características
definidoras e a presença dos diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito
cardíaco diminuído destes pacientes. Método: Estudo longitudinal em 72 pacientes com insuficiência
cardíaca internados em 2 hospitais públicos no município de Niterói-RJ. Realizou-se uma observação
semanal por meio de entevista e exame físico. Seis enfermeiros com experiência em diagnósticos de
enfermagem e cardiologia realizaram as inferências diagnósticas de fadiga, intolerância à atividade e
débito cardíaco diminuído. Os diagnósticos foram considerados válidos quando houve concordância a
partir de quatro enfermeiros nas três observações dos pacientes. Os dados foram analisados pelo
programa SPSS16.0. Resultados: Fadiga apareceu somente em um paciente nas três observações.
Intolerância à atividade esteve presente em seis pacientes na primeira observação, seguido de três
pacientes na segunda observação e em quatro pacientes na terceira observação. A principal
característica definidora foi dispneia aos esforços. Débito cardíaco diminuído foi identificado em 49
pacientes na primeira observação (79,0%), em 43 pacientes (69,3%) na segunda observação e em 38
pacientes na terceira observação (61,3%). A característica definidora mais evidenciada nas três
observações foi o edema, com frequência média de 32,3%, seguida de distensão da veia jugular (28,5%)
e dispneia (25,3%). Discussão: As altas prevalências e redução dos índices de débito cardíaco diminuído,
bem como suas características definidoras mais frequentes monitoradas no decorrer da hospitalização
em clínicas médicas podem se tornar indicadores da qualidade da assistência de enfermagem em
insuficiência cardíaca no ambiente hospitalar. Conclusão: A pouca prevalência de fadiga e intolerância à
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atividade nos pacientes deste estudo, mostra que as características definidoras destes diagnósticos são
subjetivas, limitando a inferência diagnóstica acurada. Os pacientes que ainda apresentaram débito
cardíaco diminuído na terceira observação devem ser acompanhados quanto aos desfechos de óbito ou
reinternação em até 90 dias para confirmar se o mesmo poderá ser um indicador de qualidade, bem
como a realização de novos estudos que associem este diagnóstico com as suas respectivas
intervenções de enfermagem em pacientes com insuficiência cardíaca.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Insuficiência cardíaca, Paciente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18310
MARCELINO, Paula Wada. Universidades, jovens e consumo de álcool: o uso e abuso de álcool entre
os discentes de um curso de enfermagem. 2012 . p. 116. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados Coletivos em Enfermagem e Saúde nos Seus Processos Educativos e de
Gestão
Orientador: Santos, Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos
Resumo: A relação que na contemporaneidade se estabeleceu entre juventude, lazer e o uso abusivo de
álcool têm representado tema de preocupações e de recentes pesquisas. Essa problemática vem sendo
considerada uma grande questão de Saúde Publica, pois tem contribuído para a manutenção de vários
problemas sociais, econômicos e de saúde. O consumo excessivo de álcool vem sendo um padrão
recorrente entre os universitários. Esse período de transição para a universidade tem tornado os
estudantes expostos ao consumo de álcool e outras drogas, tornando – os vulneráveis, pois, está
associado á conseqüências negativas de comportamentos de risco, violência, relações sexuais
desprotegidas, acidentes automobilísticos, danos ao patrimônio público, prejuízo na estruturação de
habilidades cognitivo-comportamentais e queda no desempenho acadêmico. Objetivos: Identificar o
consumo de álcool entre os alunos de graduação da Universidade Federal Fluminense, Avaliar através do
AUDIT o padrão do consumo de álcool: risco, de uso nocivo ou dependência e Descrever os fatores que
influenciam o consumo de álcool entre os jovens. Metodologia: Foi utilizada uma pesquisa quantiqualitativa desenvolvida no 5° e 6° períodos da Faculdade de Enfermagem Aurora Afonso Costa/ UFF, no
período de abril de 2011, de acordo com a resolução do CNS 196/96. Os dados quantitativos foram
coletados através do questionário (AUDIT) e os dados qualitativos foram coletados através de entrevista
semi – estruturada. Resultados: 34,8% experimentaram o álcool entre 15- 17 anos; 37,5% afirmam que o
local que mais consome álcool são bares e 55,6% usam o álcool para diversão A cerveja é a bebida
alcoólica mais consumida (63,3%). De acordo com o AUDIT, 80,5% apresentam consumo de baixo risco,
contudo, o uso na vida é expressivamente alto (80,3%) e 49,5% apresentaram o padrão “binge drink”,
não ficando isentos das conseqüências que envolvem o consumo de álcool. A família, a sociedade e os
amigos apareceram como fatores que influenciam o consumo de álcool e a religião/espiritualidade como
um fator de proteção ao consumo. Conclusão: Espera- se que os resultados apresentados por esta
pesquisa possam contribuir para a reflexão sobre os comportamentos de risco existentes no uso e
consumo de álcool entre os universitários, podendo auxiliar em programas educativos em saúde dentro
da própria universidade dirigidos aos próprios estudantes.
Palavras-chave: Abuso de álcool, Estudantes de enfermagem, Universidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18200
SILVA, Sheyla Pereira Rocha da. Práticas de cuidado na assistência neonatal: um estudo acerca da
integralidade em saúde em um hospital público. 2012 . p. 102. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Psicologia) - Universidade. Pará; 2012.
Área de Concentração: Psicologia
Linha de Pesquisa: Psicologia, Sociedade e Saúde
Orientador: Oliveira, Paulo de Tarso Ribeiro de
Resumo: A integralidade do cuidado representa hoje um desejo e uma demanda constante, inerente aos
nossos espaços públicos de saúde, aqui compreendida não apenas como uma diretriz do SUS definida
constitucionalmente, mas como um conjunto de ações e práticas de atenção à saúde que, aliados a
tecnologias possa constituir-se como uma prática social e política, compreendendo os indivíduos e
coletividades em suas singularidades. O presente estudo trouxe uma abordagem acerca de quais
aspectos contidos nas práticas de cuidado na assistência neonatal são favorecedores da produção da
integralidade, para isso é feita uma análise sob dois olhares: o do profissional de saúde e o (olhar) do
usuário, que é o bebê, porém representado pelos seus pais. A análise da forma como ocorre a
integralidade nas práticas de cuidado prestadas pelos profissionais da UTI neonatal e como os usuários,
pai e mãe, avaliam o cuidado neste lugar, constituíram-se como os objetivos deste trabalho. A pesquisa
em questão partiu de uma abordagem qualitativa, entendendo que a integralidade é permeada por
aspectos subjetivos nas relações entre profissionais e usuários dos serviços. Foi realizada no espaço de
uma UTI neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, a qual comporta 20 leitos para o
atendimento de bebês prematuros graves. Foram utilizadas como instrumentos de pesquisa a
observação participante e a entrevista semi-estruturada com uma amostra da equipe multiprofissional
composta de médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e
assistentes sociais, além dos pais (cuidadores) dos bebês internados. Foi observado que a integralidade
do cuidado na assistência neonatal no hospital estudado ainda se constitui como uma perspectiva futura,
apontada tanto na avaliação dos profissionais quanto na dos cuidadores, sendo atravessada e fortemente
influenciada por um processo de trabalho fragmentado, com sobrecarga de trabalho, sofrimento psíquico,
dificuldades na gestão da saúde,aspectos estes que se refletem nas práticas de cuidado e tecnologias
adotadas pela equipe, tecnologias que são permeadas ainda pelas práticas médicas e pelo olhar para a
doença e não para o sujeito. Os usuários e os profissionais de saúde avaliaram o cuidado como muito
bom, na UTI neonatal e apontaram a necessidade urgente de integralidade e humanização no cuidado ao
recém-nascido, tecendo como dispositivos favoráveis o Método Canguru e a qualificação do processo de
gestão e cuidado em saúde. A pesquisa demonstrou ainda que a implementação do método Canguru na
unidade neonatal como um todo, aponta para um caminho promissor e revelador à prática da
integralidade, uma vez que é neste método que encontramos todas as dimensões necessárias para a
completude do cuidado ao neonato.
Palavras-chave: Assistência neonatal, Práticas de Cuidado em saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18185
SILVA, Ana Luzia Medeiros Araújo da. Perfil de adolescentes e jovens usuários de crack à luz da
Teoria da intervenção práxica de enfermagem em saúde coletiva. 2012 . p. 76. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde da Família nos Cenários do Cuidado de Enfermagem
Orientador: Araújo, Ednaldo Cavalcante de
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Resumo: O consumo de substâncias psicoativas vem aumentando ao longo dos tempos, principalmente
quando relacionado às substâncias ilícitas. Dentre estas, destaca-se o crack, reconhecida como a mais
agressiva e com maior poder de causar dependência, devido ao elevado potencial aditivo pela peculiar
combinação de efeitos farmacológicos e socioculturais implicados em
seu uso tornando-se assim,
problema mundial de saúde pública. Os adolescentes, caracterizados pela vulnerabilidade intrínseca
dessa fase, tornam-se propensos ao uso do crack. Frente ao aumento do seu uso em diferentes cidades
do Brasil, esta dissertação está estruturada de acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco - Mestrado Acadêmico com quatro capítulos,
sendo um artigo de revisão integrativa e um artigo original. Apresenta como objetivo geral analisar o
perfil de adolescentes e jovens usuários de crack à luz da Teoria da Intervenção Práxica e Enfermagem
em Saúde Coletiva. Para o artigo de revisão foi realizada a busca de informações na Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), resultando em 11 artigos selecionados segundo os critérios de inclusão estabelecidos
e submetidos a posterior análise. Os resultados mostram a
predominância de jovens entre os
consumidores do crack, configurando problema social e de saúde pública, evidenciando a necessidade
de redirecionamento das ações de saúde. O artigo original é um estudo descritivo, transversal, do tipo
documental, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados nos prontuários dos dependentes
de crack, em tratamento nos CapsAD, Caps-Transtorno e Caps-Infantil do município de Camaragibe/PE..
A coleta de informações foi realizada por meio de um formulário estruturado, adaptado a partir do
documento usado pelo serviço para registro das admissões e acompanhamentos clínicos com a
totalidade dos casos de dependência do uso de crack entre adolescentes e adultos jovens. Os dados
são apresentados sob a forma de médias e frequências, mostrando o perfil caracterizado principalmente
por indivíduos do sexo masculino, baixas condições socioeconômicas e padrão grave de consumo da
droga. Com base no perfil encontrado, foi elaborado plano de intervenção contendo ações educativas
voltadas para adolescentes e jovens usuários de crack bem como àqueles que se encontram em situação
de vulnerabilidade. ações preventivas e educativas voltadas para o público jovem podem se mostrar um
recurso valioso para a diminuição da incidência do uso de crack nessa faixa etária. Essas ações podem,
inclusive, iniciar em fases anteriores como, por exemplo, na infância, fazendo com que os futuros
adolescentes e jovens reconheçam os malefícios que as substâncias psicoativas trazem ao seu
organismo, às pessoas que lhe cercam e à sociedade.
Palavras-chave: Adolescentes, Cocaína crack, Enfermagem.

Abstract: The consumption of psychoactive substances has been increasing over time, especially when
related to illicit substances. Among these stands out the crack, recognized as the most aggressive and
more power to cause dependence, due to the high potential for additive effects peculiar combination of
pharmacological and sociocultural involved in its use becoming so
global public health problem.
Teenagers, characterized by intrinsic vulnerability of this phase, they become prone to using crack.
Facing the increase of its use in different cities of Brazil, this dissertation is structured in accordance with
the standards of the Graduate Program in Nursing, Universidade Federal de Pernambuco – Mestrado
Acadêmico with four chapters, one integrative review article and an article original. Features aimed at
analyzing the profile of adolescents and young crack users to the TIPESC. For the review article was
performed to search for information in the Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), resulting in 11 articles
selected according to established inclusion criteria and underwent further analysis. The results show the
predominance of young consumers between the crack, forming social problem and
public health,
highlighting the need for redirection of health. The original article is a
descriptive, cross-type
documentary with a quantitative approach. Data were collected from medical records of dependents of
crack in treatment in Caps municipality of Camaragibe / PE. Data collection was conducted through a
structured form, adapted from the document used by the service to record admissions and clinical followups with all cases of dependence of crack use among adolescents and young adults. Data are presented
as averages of frequencies and showing the profile mainly characterized by males, low socioeconomic
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conditions and default severe drug use. Based on the profile found, intervention plan was prepared
containing educational interventions for adolescents and young crack users as well as those who are in
vulnerable situations. educational and preventive actions aimed at the younger crowd may prove a
valuable resource for reducing the incidence of crack use in this age group. These actions may even
start at earlier stages, eg, in childhood, causing future teenagers and young people recognize the
dangers that psychoactive substances bring to your organization, the people who surround you and to
society.
Key words: Nursing, Crack Cocaine, Adolescent.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/ana.pdf

Nº de Classificação: 18191
SILVA, Elaine Lima da. Fatores de risco à saúde cardiovascular associados ao sobrepeso e
obesidade em crianças e adolescentes. 2012 . p. 130. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde nos diversos cenários do cuidar
Orientador: Bezerra , Simone Maria Muniz da Silva
Resumo: A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando rapidamente no mundo, sendo
considerada um importante problema de saúde pública tanto para países desenvolvidos como em
desenvolvimento. A obesidade é uma doença crônica que envolve fatores sociais, comportamentais,
nutricionais, hormonais, ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos, genéticos e medicamentosos.
Caracteriza-se pelo acúmulo de gordura corporal, sendo a responsável direta pela fisiopatogenia das
doenças crônicas como o diabetes, arteriosclerose, a hipertensão arterial, as dislipidemias, as doenças
arteriais coronárias (DAC). Diante do exposto, a questão que norteou este estudo foi: Qual a prevalência
de crianças e adolescentes
com sobrepeso e obesidade, estudantes da escola pública Marcelino
Champagnat, na região
metropolitana do Recife-PE, desenvolverem eventos cardiovasculares
precocemente? São os objetivos desse estudo: Analisar a prevalência de sobrepeso e obesidade e os
fatores associados ao risco para as doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes matriculados
na Escola pública Marcelino Champagnat. Os objetivos específicos foram: Avaliar o estado nutricional
dos escolares; Descrever e classificar os valores da pressão arterial desses escolares; Investigar os
fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. Para atingir
tais objetivos, foi utilizado o
método quantitativo, descritivo de corte transversal. Essa dissertação está constituída por um capítulo
de Revisão Integrativa: “Cardioproteção em crianças e adolescentes com excesso de peso e pressão
arterial elevada: uma revisão integrativa”, que foi publicado em um capítulo de livro. E um artigo original,
decorrente da pesquisa realizada com 125 escolares de 7 a 17 anos, da escola Marcelino Champagnat
no período de Julho a Setembro de 2011. Foram utilizadas a estatística descritiva e inferencial, através
do teste Qui-Quadrado e a correção de Yates, considerando significantes os resultados com p<0,05.
Como resultado encontrou-se prevalência de sobrepeso de 13,6% e obesidade de 14,4% com níveis
mais elevados em meninos do que meninas. Um dado relevante desse estudo foi a predominância de
hipertensão arterial na classe etária de 7-12 anos. O fator de risco cardiovascular de maior prevalência
encontrado na amostra foi a presença de pressão arterial elevada, a prevalência de pré-hipertensão foi
de 14,4% e hipertensão 11,2%, perfazendo um total de 25,6% de escolares com alteração da pressão
arterial. O aumento da Relação Cintura Quadril (RCQ) e do Índice de Massa Corpórea (IMC) apresentou
associação estatística significante com o aumento da idade. Porém ao levar em consideração que o
grupo estudado é de crianças de 7 a 12 anos, pode-se inferir que é elevado o número de indivíduos
que deveriam ser acompanhados sistematicamente pelos serviços de saúde. Considerando que
a
hipertensão arterial é o preditor mais importante da mortalidade cardiovascular e que as desigualdades

1123

sociais presentes determinam a sua precocidade, é importante a detecção precoce da alteração da
pressão arterial em crianças cujas famílias se encontram em maior risco social. Conclui-se neste estudo
que os fatores de risco cardiovascular estão presentes em parcela significativa das crianças estudadas
e há uma aglomeração maior destes fatores em crianças de 7 a 9 anos.
Palavras-chave: Adolescente, Criança, Obesidade, Pressão arterial, Sobrepeso.

Abstract: The prevalence of overweight and obesity has increasing quickly in the world, being
considered an important public health problem as in developed countries as in the undeveloped. Obesity
is a chronic disease, which involves social factors, behavioural, nutritional, hormonal, environmental,
cultural, psychological, metabolic, genetic and medicinal. It is characterized by the accumulation of body
grease. Being the direct responsible
by the physiopathology of the chronic diseases as diabetes,
arteriosclerosis, the artery hypertension, the dyslipidaemias, the coronary arterial diseases (CAD). As it
was said before, this is the question that leads the study: What is the prevalence of child and adolescent
with overweight and obesity, students of public’s school Marcelino Champagnat, at the metropolitan
area of Recife-PE developed situations cardiovascular disease early? Are the
goals of this study:
Analyze the prevalence of overweight and obesity and the factors
associated with the risk for the
cardiovascular disease in children and adolecents registered at public school Marcelino Champagnat.
The specific objectives were: Assessing the nutritional status of schoolchildren; Describe and classify the
values of the blood pressure of these students; Seach out the factories of risk related of cardiovascular
disease. To achieve such goals, it was used the quantitative method, descriptive of transversal cut. This
dissertation is lodged by a chapter of Integrative Review “Cardio protection in children and adolescents
with excess weight and high blood pressure: an integrative review” which was published in a book
chapter. And an original article, arising from research conducted with 125 school from 7 to 17 years age,
of the school Marcelino Champagnat in the period from July to September of 2011. Were used the
descriptive statistics and inferential understanding, by Chi-square test and the Yates fixes, considering
significants results with p<0,05. As result, it was found the overweight prevalence of 13,4% and obesity
of 14,4% with more elevated levels in boys than
in girls. A relevant data of this study was the
predominance of arterial hypertension in the age group of 7-12 years old. The cardiovascular risk factor
of less prevalence found in the sample was the presence of high arterial pressure, the pre-hypertension
prevalence was of 14,4% and the hypertension was 11,2%, making up a total of waist-hip ration and of the
Body Mass Index (BMI) presented significant statistic association with the increase of age. However, if
we take in consideration that the studied group is of 7 to 12 year-old children , it can be inferred that is
the high number of individuals that should be followed systematically by the health services. Considering
that the arterial hypertension is the most important factor of cardiovascular mortality and that the social
inequalities presented determine its precocity, it’s important the precocious detection of arterial pressure
in children whose families are in the
highest social factor. It’s concluded in this study that the
cardiovascular risk factors are presented in significant parcel of the studied children and that there is a
biggest agglomeration of these factors in de 7 to 9 year-old children.
Key words: Blood Pressure, Childrens, Teenagers, Obesity.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ufpe.br/ppgenfermagem/images/elaine.pdf

Nº de Classificação: 18402
GOMES, Viviane. Qualidade De Vida No Processo De Trabalho Do Docente De Enfermagem. 2012 .
p. 90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade,. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem
Orientador: Hypólito, Álvaro Luiz Moreira
Resumo: Discutir Qualidade de Vida (QV) e sua importância é reportar-se a preocupação das pessoas
com o seu bem estar físico, psicológico e social em diferentes espaços como, por exemplo, no ambiente
de trabalho. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo conhecer a percepção do docente de
enfermagem em relação à qualidade de vida no seu processo de trabalho. Caracteriza-se por ser um
estudo do tipo exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa, que utiliza como referencial teórico os
pressupostos de Marx sobre processo de trabalho e suas contribuições a fim de tecer novas perspectivas
sobre a qualidade de vida no trabalho do docente de enfermagem. Os dados utilizados fazem parte de
um recorte da pesquisa Qualidade de Vida no Trabalho dos Enfermeiros, a qual se constitui de estudo
qualitativo e quantitativo. A dissertação de mestrado aqui exposta tem como objetivo a percepção da
qualidade de vida no processo de trabalho dos docentes de enfermagem. Utiliza os dados qualitativos de
doze enfermeiros docentes de três instituições de nível Superior em Enfermagem sendo uma de caráter
público e duas de caráter privado. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada
realizada no período de agosto de 2009 a março de 2010. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Pelotas, sob o número 020/2009. A análise de
temáticas foi escolhida como técnica para o tratamento dos dados, obtendo-se três temáticas: qualidade
de vida na percepção dos docentes de enfermagem no seu processo de trabalho; fatores que interferem
na qualidade de vida dos docentes de enfermagem durante o seu processo de trabalho; estratégias
desenvolvidas para potencializar a qualidade de vida no processo de trabalho. Quanto à percepção dos
docentes sobre a sua qualidade de vida neste foram encontrados alguns elementos como condições
estruturais e físicas de trabalho, relacionamentos, segurança, autonomia, reconhecimento do profissional
e bem como ambiente de trabalho saudável, trocas de experiência, multiplicação de conhecimentos,
respeito e condições financeiras compatíveis com a função. Quanto aos fatores que interagem no
trabalho e refletem na procura pela QV neste ambiente foram descritos as condições físicas e de
estrutura, autonomia, acúmulo de responsabilidade, remuneração salarial e relações afetivas. Em relação
às estratégias para a procura e manutenção da QV foram mencionados os relacionamentos saudáveis, o
espaço de debate e escuta, a solidariedade, a cooperação e a subjetividade do trabalhador. Acredita-se
ser imprescindível um ambiente saudável para promover qualidade de vida ao docente de enfermagem
no qual este possa desenvolver sua práxis diária com satisfação e alegria potencializando o processo de
ensino aprendizagem. Ainda espera-se que este trabalho possa contribuir para que os docentes reflitam
sobre o seu processo de trabalho e a perspectiva da qualidade de vida inserida neste contexto.
Palavras-chave: Docente de enfermagem, Enfermagem, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18450
OLIVEIRA, Nara Elizia Souza de. Humanização do cuidado em terapia intensiva; saberes e fazeres
expressos por enfermeiros. 2012 . P. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Unviersidade Federal de Goiás. Goiás; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Linha de Pesquisa: Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e
Enfermagem
Orientador: Lucchese, Roselma
Resumo: A unidade de terapia intensiva destina-se ao tratamento de pacientes gravemente enfermos e
com risco de morte. Em decorrência das complexas atividades para manutenção da vida desenvolvidas
nestes setores, há uma supervalorização da tecnologia em detrimento do aspecto humano, o que tem
suscitado estudos que comprovam a importância de se resgatar o lado humano do cuidado, buscando
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oferecer uma assistência de enfermagem na atenção das necessidades biopsicossocioespirituais do
cliente. Porém, apesar dos esforços ainda é possível perceber que nessas unidades o cuidado desumano
ou o descuidado em relação ao paciente e seus familiares ainda se faz presente. Com base nestes
argumentos, esse estudo tem como objetivo: analisar a constituição de saberes e fazeres na prática do
enfermeiro em unidade de terapia intensiva para a humanização da assistência de enfermagem;
descrever a concepção do enfermeiro em UTI quanto à assistência de enfermagem humanizada;
identificar e descrever os saberes mobilizados, transpostos e aprendidos na prática do enfermeiro, para a
humanização da assistência de enfermagem. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo exploratório
de abordagem qualitativa em uma UTI para adultos de um hospital publico no município de Goiânia.
Participaram deste estudo sete enfermeiros. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual
semiestruturada, gravada em mídia digital. O tratamento do material coletado baseou-se na modalidade
temática da análise de conteúdo, do qual emergiram duas categorias: “o conceito de humanização”; “os
saberes envolvidos na constituição de competência para a humanização da assistência”, sendo que esta
ultima foi subdividida em cinco subcategorias: saber agir com pertinência; saber combinar e mobilizar
recursos em um contexto; saber transpor; saber aprender e aprender a aprender e saber envolver-se.
Essas categorias apontam a concepção dos sujeitos quanto à temática da humanização da assistência
de enfermagem e a constituição ou não dos saberes necessários para a prática humanizada em UTI. Os
resultados apontaram que ao emitir o seu conceito sobre humanização, os sujeitos enfatizaram aspectos
como: se colocar no lugar do outro, interagir com o paciente e cuidado integral. Com relação aos saberes
constituídos, o saber agir com pertinência está presente em alguns movimentos significativos, por meio
de atitudes que foram além do prescritivo diante do sofrimento vivenciado pelo paciente. Esse saber é
favorecido pela combinação dos saberes adquiridos através das experiências pessoais e profissionais em
virtude da constituição do saber aprender e aprender a aprender. No entanto, a constituição de
saberes/fazeres se mostrou limitada, tendo em vista que os profissionais não demonstraram
envolvimento com essa temática, transferindo essa missão a terceiros, assim como foi possível perceber
em certos momentos a transposição do modelo biomédico impregnado nas ações desses profissionais
culminando em atitudes mecanizadas de cuidado
Palavras-chave: Competências, Humanizacao, Profissional de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
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básica de saúde no município do Rio de Janeiro

Adoção da sistematização de assistência de enfermagem em unidades de referência em
hanseníase no município de São Paulo: limites e possibilidades

Adoecimento mental: reflexos sobre a identidade da pessoa que sofre (O)

Agricultoras no cuidado da família com uso das plantas medicinais

Análise da circunferência do pescoço como marcador para síndrome metabólica em
estudantes de uma universidade pública de Fortaleza-CE

Análise da ocorrência e dos fatores predisponentes de infecção de sítio cirúrgico em
pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas
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âmbito domiciliar

Análise do cuidado dispensado a portadores de hipertensão arterial em Belo Horizonte,
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Análise do diagnóstico de Enfermagem Risco de Quedas em pacientes adultos
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família e sua distribuição territorial em Uberaba - MG, 2010

Análise do processo de implementação da política de educação permanente em saúde
no Distrito Federal

Análise dos acidentes de trabalho fatais inseridos no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) ocorridos em Belo Horizonte, MG

Análise dos eventos adversos à doação de sangue e condutas e condutas de
enfermagem adotadas

Análise dos termos utilizados na consulta de enfermagem no pré-natal com base na
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem

Análise espacial dos acidentes de trabalho assentados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) em uma capital brasileira
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Aplicabilidade da classificação dos resultados de enfermagem em pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada com diagnóstico de enfermagem volume de
líquidos excessivo

Aplicativo multimídia em plataforma móvel para o ensino da mensuração da Pressão
Venosa Central

Arte de cuidar em Enfermagem: tecnologias aplicadas (A)

Asma na infância: o acompanhamento da saúde da criança na estratégia saúde da
família

Assédio moral no âmbito hospitalar: estudo com profissionais de enfermagem

Assistência ao estudante nas IFES em contexto brasileiro: o programa Saudavelmente
da Procom-UFG (A)

Assistência pré-natal realizada por enfermeiras da rede pública de saúde do Rio
Grande, Rio Grande do Sul: um estudo avaliativo

Associações entre carga de trabalho de enfermagem e ocorrência de Úlcera por pressão
em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva

Atenção à saúde da pessoa idosa na Estratégia Saúde da Família no município de
Santo Antônio/RN: um estudo de caso

Atenção em saúde de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas
psicoativas na cidade de Taquaritinga-SP

Atendimento ao paciente psiquiátrico: cotidiano de um serviço de pronto atendimento do
interior do Estado de São Paulo

Atendimento pré-hospitalar liderado pelo enfermeiro e suas ações (O)
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Atitudes do pessoal de enfermagem relacionadas ao processo de enfermagem

Atividades do enfermeiro de centro de material e esterilização em instituições
hospitalares

Atividades educativas desenvolvidas no setor de educação permanente/continuada nos
hospitais público e privado: uma análise compreensiva por enfermeiros (As)

Atuação das enfermeiras no processo de implantação do programa saúde da família em
Teresina (1996-2000)

Atuação do enfermeiro frente às infrações éticas no cuidado de enfermagem em
unidades de emergência

Atuação do enfermeiro na estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na
infância (A)

Atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família - um estudo aplicado à prática
profissional no município de Macaé

Atuação profissional de enfermeiros egressos do currículo integrado de uma universidade
pública do norte do Paraná

Auditoria de contas em um hospital de ensino especializado em cardiologia e
pneumologia: um estudo de caso

Aula expositiva dialogada e aula simulada: Comparação entre estratégias de ensino na
graduação em enfermagem

Autocuidado de adolescente com anemia falciforme baseado na Teoria de Orem (O)
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Autocuidado do cuidador familiar de adultos e idosos dependentes após a alta
hospitalar: uma contribuição para a enfermagem

Autocuidado e Qualidade de vida de idosas com Parkinson e Disfunção Miccional

Autocuidado na prevenção de recidivas de úlceras de perna secundárias à doença
falciforme homozigótica: contribuições da enfermagem (O)

Autoeficácia das mulheres no ciclo gravídico-puerperal em amamentar

Avaliação da atenção às crianças menores de um ano na Estratégia Saúde da Família
em um município da Bahia, sob a ótica dos cuidadores

Avaliação da atividade antimicrobiana, citotóxica e capacidade sequestradora de radicais
livres de extratos brutos do Cocos nucifera Linn

Avaliação da implantação da visita de enfermagem com familiares de pacientes de uma
unidade de terapia intensiva adulto

Avaliação da qualidade da assistência de enfermagem em um hospital público de média
complexidade

Avaliação da qualidade de vida e contexto de trabalho da equipe de enfermagem da
estratégia saúde da família de Uberaba - MG

Avaliação da reação, aprendizagem e impacto de treinamento em um hospital do
Município de São Paulo

Avaliação da rede de unidades básicas de saúde com foco na integralidade

Avaliação da satisfação, aprendizagem e impacto do Curso Introdutório à estratégia
saúde da família: um aporte metodológico

Avaliação da temperatura timpânica do paciente aerotransportado em helicóptero de
suporte avançado de vida

Avaliação das ações dos serviços de Atenção Primária à Saúde no controle da
tuberculose em adultos no Paraná
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Avaliação das condições de saúde de idosos residentes em instituição de longa
permanência

Avaliação de disciplinas semipresenciais de graduação e pós-graduação na área de
promoção da saúde na Universidade de Brasília

Avaliação de pacientes: Estudo da concordância entre duas abordagens - instrumento
de classificação e raciocínio clínico

Avaliação de qualidade do registro eletrônico do processo de enfermagem

Avaliação do autocuidado de pacientes após transplante cardíaco acompanhado na
consulta de enfermagem

Avaliação do indicador manutenção do cateter temporário duplo lúmen para hemodiálise
em um hospital universitário

Avaliação do procedimento de inserção de sonda enteral

Avaliação do programa de atenção à saúde do trabalhador: uma abordagem da atenção
primária

Avaliação multidimensional do idoso no pré e pós-operatório

Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa no contexto da estratégia de saúde
da família

Avaliação participativa em saúde: percepção dos enfermeiros da atenção básica em
saúde

Caixa preta do cuidado: relações de gênero e histórias de vida de trabalhadoras técnicas
de enfermagem (A)

Caminho das pedras: o cuidar cotidiano em situações de urgência e emergência em
uma comunidade quilombola da Amazônia paraense..

Capacidade funcional e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama após o
tratamento oncológico
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Capacidade para o trabalho na enfermagem: relação com aspectos psicossociais do
trabalho e distúrbios psíquicos menores

Capacitação pedagógica de docentes de enfermagem: desenvolvimento e avaliação de
um curso à distância

Caracterização dos acidentes de trabalho graves no Estado do Paraná : uma
contribuição da enfermagem

Carga de trabalho de enfermagem associada à sepse em unidade de terapia intensiva
adulto

Carga de trabalho de enfermagem e infecções relacionadas à assistência à saúde em
unidade de terapia intensiva

Carga de trabalho de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva de queimados
segundo o Nursing Activities Score

Cartografando (en)(con)tros na atenção psicossocial: engendrando redes de trabalho
afetivo na gestão

Casa de Saúde Esperança em Juiz de Fora-MG: uma visão histórica sobre a
Enfermagem Psiquiátrica 1994-1998

Cateter central de inserção periférica em neonatologia e pediatria: as vozes das
enfermeiras

Centro de Estudos e Pesquisas da Associação Brasileira de Enfermagem e o
desenvolvimento da pesquisa em enfermagem no Brasil (1971-1979)

Colonização por Staphylococcus aureus em indivíduos com HIV/aids internados em um
hospital escola do interior paulista

Competências da enfermeira para a atenção à criança na rede básica de saúde

Competências do enfermeiro no processo de trabalho em plataforma offshore de petróleo
(As)

1135

ÍNDICE POR TÍTULO

17850

D

18370

D

17597

D

17857

D

17730

D

18002

D

17963

D

18101

D

17683

D

18129

D

18267

D

17694

D

17623

D

18157

D

Competências do enfermeiro para a prática profissional e implantação do processo de
enfermagem

Competências requeridas pelos gerentes de enfermagem hospitalar

Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia

Compromisso como uma dimensão ética do trabalho da enfermagem: estratégias
construídas

Comunicação do idoso e equipe de saúde da família no município de Porto Feliz - SP:
acesso à integralidade?

Comunicação na passagem de plantão da equipe de enfermagem em unidades de
cuidados intensivos neonatais e os fatores relacionados à segurança do paciente

Concepção dialógica e a sistematização da assistência de enfermagem: perspectivas e
limites em um centro de terapia intensiva

Condições ambientais, familiares e sociais de crianças atendidas no Centro de Atenção
Psicossocial Infantil de uma capital do Centro-Oeste

Condições de produção da tuberculose multirresistente: percepções do doente

Condições de trabalho em enfermagem na unidade de terapia intensiva

Condições de vida e saúde de idosos residentes no Condomínio do Idoso Maringá

Condução do parto e nascimento: repercussões na primeira mamada do recém-nascido
em alojamento conjunto

Condutas dos profissionais de enfermagem de um hospital especializado em oncologia
que sofreram exposição a material biológico

Configuração identitária do enfermeiro no contexto da estratégia de saúde da família
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transplante
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em mulheres

Conhecimento dos alunos de graduação em Educação Física sobre diabetes mellitus

Conhecimento e uso da anticoncepção de emergência entre adolescentes estudantes do
ensino médio

Conhecimento e uso de sutiãs e próteses externas por mulheres idosas
mastectomizadas

Conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros acerca do controle da sífilis na
gestação

Conhecimentos atitudes e práticas do familiar responsável acerca do tratamento da
infecção latente por tuberculose na criança que completou o tratamento

Construção da competência ética na atenção primária: o caso da enfermagem (A)

Construção de instrumento de medida do tempo de trabalho da enfermagem em centro
de diagnóstico por imagem

Construção e validação de hipermídia educacional em saúde sexual - abordagem à
consulta de enfermagem ginecológica

Construção e validação de instrumentos para avaliação do conhecimento e habilidade
acerca da higienização simples das mãos

Construção e validação de uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica

Construção, validação e normatização da escala de predisposição à ocorrência de
eventos adversos (EPEA)

Consulta de Enfermagem ao idoso no contexto da Estratégia de Saúde da Família (A)
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Consulta de enfermagem na adesão ao tratamento de doenças crônicas não
transmissíveis em pessoas idosas (A)

Consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na
Estratégia Saúde da Família (A)

Contato e a amamentação precoces no contexto de um hospital amigo da criança (O)

Continuidade do cuidado às crianças com condições crônicas egressas de terapia
intensiva neonatal: a perspectiva das famílias (A)

Coordenação das ações e serviços de saúde na assistência prestada às pessoas que
vivem com aids no município de Ribeirão Preto-SP

Corporalidade e estigma: estudo qualitativo com pacientes em reabilitação de
queimaduras

Cotidiano de ser portador de tuberculose e privado de liberdade: contribuições de
Enfermagem (O)

Cotidiano do acolhimento com classificação de risco no serviço de emergência:
contribuições para a gerência de enfermagem (O)

Cotidiano do ser-mãe-recém-nascido-prematuro diante da manutenção da lactação na
UTI neonatal: possibilidades para a enfermagem (O)

Crenças e valores das adolescentes vítimas de violência sexual sobre DST e AIDS

Criança e o adolescente com câncer em cuidados paliativos: experiência de cuidar pela
família (A)

Crianças com múltiplas demandas de cuidados complexos e contínuos: desafios para
os familiares e implicações para o educar da enfermeira

Crioterapia: tecnologia não-invasiva de cuidado da enfermeira obstétrica para alívio da dor
em parturientes
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Cuidado de Enfermagem ao adolescente: proposta de educação em saúde sobre o
preservativo masculino
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Cuidado de enfermagem às pessoas/famílias em perioperatório de cirurgia de estomia
intestinal

Cuidado de enfermagem e a cultura de segurança do paciente: um estudo avaliativo em
unidades de internação cirúrgica

Cuidado de enfermagem e valores pessoais: uma abordagem fenomenológica
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cardíacos
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Cuidado domiciliar de crianças com hidrocefalia: experiência de mães (O)

Cuidado e enfermeiras na Revista da Semana no âmbito da reforma sanitária

Cuidado em saúde: um enfoque sob necessidade de saúde na ótica de enfermeiros (as)
na estratégia de saúde da família (O)

Cuidado no espaço-tempo do Oikos: sobre a bioética e a estratégia saúde da família (O)

Cuidados cotidianos aos homens adultos hospitalizados com traqueostomia por câncer
na laringe (Os)

Cuidados de enfermagem prestados a pacientes onco-hematológicos submetidos a alta
doses de quimioterapia

Cuidados paliativos na atenção básica: depoimentos de profissionais da saúde
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Cuidar de enfermeiras na estratégia saúde da família diante da vulnerabilidade feminina
para HIV e o contexto familiar (O)

Cultura de segurança do paciente na percepção de profissionais de enfermagem de um
hospital universitário (A)

Cultura no processo de parturição: contribuições para a enfermagem

Curativo de clorexidina para cateter venoso central: ensaio clínico randomizado

Curso de Especialização em Visitadoras Sociais da Assistência aos Psicopatas do
Distrito Federal (1927-1942) (O)

Da utopia ao desencanto e do desencanto à esperança: impressões de profissionais da
estratégia saúde da família à luz da história oral

Desempenho dos serviços de saúde na viabilização do diagnóstico da Tuberculose

Desenvolvimento de Oficinas de Educação Alimentar e Nutricional Pautadas no Modelo
Transteórico para Consumo de Óleos e Gorduras

Desvelando histórias de idosos nas rodas de terapia comunitária integrativa

Determinantes da mortalidade infantil em municípios do Vale do Jequitinhonha, Minas
Gerais

Diabetes no idoso: práticas educativas e fatores associados à adesão terapêutica

Diagnóstico de um grupo de familiares em risco para o câncer de mama: contribuição
para a assistência de enfermagem

Diagnósticos de Enfermagem em adolescentes com excesso de peso

Diagnósticos de enfermagem em gestantes: revisão integrativa da literatura

Diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito cardíaco diminuído
de pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados
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Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para o cuidado ecológico e
ocupacional

Diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem e os desafios para a
formação no âmbito das práticas e do estágio supervisionado: uma análise a partir do
curso de enfermagem da UENP

Diretrizes para a prática de enfermagem em terapia intravenosa no adulto e idoso: um
estudo bibliográfico

Disponibilidade e Satisfação com o Suporte Social às pessoas com AIDS

Distúrbios do sono e acidentes ou incidentes no trabalho em turnos de profissionais de
enfermagem

Distúrbios osteomusculares e sua relação com a atividade profissional de enfermagem
de unidade terapia intensiva (Os)

Doação de órgãos: processo de luto na família

Doença crônica na infância: a rede e o apoio social na perspectiva da família

Drogas de abuso e medicamentos utilizados por gestantes na atenção primária à saúde
em um município da região sul do Brasil

Educação ambiental em uma instituição hospitalar: possibilidades e desafios (A)

Educação em saúde auditiva no neonato e lactente com profissionais de enfermagem

Educação para o trabalho na perspectiva dos agentes comunitários de saúde (A)

Educação permanente como ferramenta para o aprimoramento das práticas de controle
de infecção hospitalar

Efeito da visita domiciliar no conhecimento da doença, nas habilidades para o
autocuidado e na adesão de pacientes com insuficiência cardíaca e internação recente:
ensaio clínico randomizado
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Efeito do treinamento no conhecimento dos enfermeiros sobre acolhimento com
classificação de risco em unidade de urgência e emergência

Efeitos dos cenários de ensino nos estudantes de enfermagem na perspectiva do teatro:
um ensaio sobre as respostas do corpo que aprende

Efetivação do parto humanizado em hospitais de ensino do sul do Brasil: estratégias da
gestão

Efetividade da intervenção nutricional em curto e longo prazo de pacientes com síndrome
dos ovários policísticos

Efetividade do aconselhamento nutricional em mulheres com excesso de peso atendidas
na Atenção Primária à Saúde

Efetividade do processo de capacitação dos enfermeiros para utilização do álbum
seriado: alimentos regionais promovendo a segurança alimentar

Efetividade do programa de autoadministração de medicamentos: estudo no centro
internacional de neurociências e reabilitação

Eficácia das estatinas utilizadas na prevenção secundária de eventos cardiovasculares
na síndrome coronária aguda: revisão sistemática

Eficácia na intervenção educativa relacionada à profilaxia da pneumonia associada à
ventilação mecânica

Elaboração e validação de um instrumento para identificação da prática de enfermeiros
relacionada ao manejo e à prevenção das radiodermatites

Enfermagem e as Mulheres no Pré-Natal: uma contribuição freiriana na educação em
saúde (A)

Enfermagem no hospital universitário: Trajetória histórico-política

Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Teoria de Enfermagem
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Enfermeira (o) docente na atividade prática supervisionada - a biossegurança prescrita e
realizada

Enfermeira e os clientes portadores de hepatite C: compartilhamento de saberes na
educação em saúde pelas concepções da linguagem (A)

Enfermeira na Marinha do Brasil: a historiografia do corpo auxiliar feminino da reserva da
Marinha (1980 a 1997) (A)

Enfermeiro e a avaliação do usuário sobre o atendimento do programa de hipertensão
arterial e diabetes mellitus (O)

Enfermeiro e a criança no contexto da doença oncológica fora de possibilidade de cura
atual (O)

Enfermeiro na Clínica da Família: análise compreensiva da ação assistencial (O)

Enfermeiro na identificação das potencialidades e fragilidades do trabalho em rede de
proteção contra a violência na infância (O)

Enfermeiro no grupo de orientação familiar codependente do dependente químico (O)

Enfermeiro obstetra no parto domiciliar planejado (O)

Enfermeiros de um hospital universitário em cargo de supervisão - desafios do trabalho e
processo grupal

Enfrentamento, papéis ocupacionais e tarefa de cuidar de um idoso dependente

Ensino da hemoterapia nos cursos de graduação em enfermagem no Amazonas (O)

Ensino da temática feridas no Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal da Paraíba (O)

Ensino e a aprendizagem informal da equipe de enfermagem no setor de clínica médica
de um hospital municipal do Rio de Janeiro (O)
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Escola de Auxiliar de Enfermagem Dr. Mário Corrêa da Costa: a profissionalização da
enfermagem em Mato Grosso (1952-1975)

Escuta no cuidado clínico de enfermagem ao sofrimento psíquico: discursos e rupturas
(A)

Espera por um transplante renal: narrativas de mulheres em tratamento hemodialítico (A)

Estar na condição de familiar acompanhante: vivências de enfermeiros

Estratégia de saúde da família e vivência de sofrimento moral dos agentes comunitários
de saúde

Estratégia multimodal na promoção da higiene das mãos: atributos para aceitação e
tolerância das preparações alcoólicas

Estratégias da família para garantir a independência da criança portadora de deficiência
visual: subsídios para atuação da enfermagem

Estratégias de coping em profissionais de uma instituição de privação de liberdade para
adolescentes em conflito com a lei

Estratégias de enfrentamento do tratamento quimioterápico na perspectiva de crianças
com câncer hospitalizadas

Estresse e manifestações de transtornos mentais comuns em profissionais de
enfermagem de um hospital oncológico

Estresse laboral na equipe de enfermagem do setor de emergência de um hospital no
interior do estado de São Paulo e suas repercussões

Estresse na atividade laboral de enfermeiros (O)

Estresse ocupacional e qualidade de vida dos profissionais das equipes de saúde da
família

Estresse ocupacional nos enfermeiros que atuam no serviço de atendimento móvel de
urgência à luz da teoria de Betty Neuman
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Estresse percebido dos idosos após o acidente vascular cerebral

Estresse, coping, burnout, sintomas depressivos e hardiness entre discentes de
enfermagem

Estudo da incapacidade definitiva para o serviço na Marinha do Brasil: contribuição da
enfermagem

Estudo da mortalidade de mulheres em idade reprodutiva no município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, Brasil

Estudo da morte na formação do enfermeiro: percepção de estudantes (O)

Estudo da sobrevida de pacientes portadores de HIV/AIDS coinfectados com tuberculose

Estudo de prevalência e caracterização do consumo de psicofármacos por pacientes
internados em clínicas médicas e cirúrgica de um hospital geral

Estudo do potencial cicatrizante, antimicrobiano e antiedematogênico da musa
paradisíaca L

Estudo epidemiológico, genético e de suscetibilidade em Staphylococcus SPP de
amostras de pacientes e profissionais de saúde de hospital universitário de Pernambuco

Evolução clínica de pacientes dois anos após a internação em decorrência do primeiro
episódio da Síndrome Coronariana Aguda

Evolução de úlceras vasculares em pessoas tratadas na atenção primária: abordagem
sociodemográfica, clínica e terapêutica

Evolução dos estágios de mudança e do estado nutricional de mulheres mediante
intervenção nutricional pautada no Modelo Transteórico para consumo de óleos e
gorduras

Experiência com o diabetes mellitus tipo II em uma comunidade rural: contribuições para
a enfermagem

Experiência da reconstrução mamária para mulheres com câncer de mama (A)
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Experiência de adoecimento e cuidado de família que vivencia a condição crônica por
anemia falciforme de dois adolescentes

Experiência de viver em obesidade e cirurgia bariátrica: significados e sentidos (A)

Experiência vivida pelos pais de recém-nascidos na primeira e segunda etapa do Método
Canguru

Experiências de famílias de crianças com paralisia cerebral

Experiências e expectativas de enfermeiras em relação ao cuidado à mulher com úlcera
venosa crônica

Experiências vivenciadas por primíparas em relação à assistência prestada no trabalho
de parto e parto

Exposição a materiais biológicos: acidentes de trabalho atendidos em Hospital
Universitário de Campo Grande/MS

Exposição ao material biológico: as percepções das vítimas sobre seu atendimento e
acompanhamento

Exposição ocupacional a material biológico entre trabalhadores de saúde: prevalência de
Adesão à Sorologia Protocolar.

Exposição, avaliação e manejo da dor aguda do recém-nascido em unidades neonatais
de um hospital estadual

Extensão universitária na UFF: uma análise crítica no campo da saúde com foco na
formação

Fator idade permeando a organização e absenteísmo da equipe de enfermagem (O)

Fatores associados à demora do doente de tuberculose pulmonar na procura por
cuidados de saúde no município de pelotas

Fatores associados à qualidade de vida de idosos adscritos no Distrito Sanitário
Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais
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Fatores associados ao conhecimento sobre as informações Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido de participantes de um ensaio clínico realizado no Nordeste de
Minas Gerais/Brasil

Fatores associados ao risco de trantorno mental comum

Fatores associados e tendências de uso e abuso de álcool entre mulheres em Belo
Horizonte

Fatores de risco à saúde cardiovascular associados ao sobrepeso e obesidade em
crianças e adolescentes

Fatores de risco associados à síndrome metabólica em mulheres na atenção primária à
saúde: subsídios para a construção de um modelo de cuidado de enfermagem

Fatores de risco para a síndrome da fragilidade no idoso: contribuições para a
elaboração de diagnósticos de enfermagem

Fatores de Risco para Infecção de Sítio Cirúrgico em Cirurgia Cardíaca: um estudo caso
- controle

Fatores de riscos ocupacionais e agravos à saúde dos trabalhadores de enfermagem de
uma unidade ambulatorial especializada

Fatores determinantes para a prática do aleitamento materno entre as enfermeiras e
técnicas de enfermagem

Fatores do trabalho associados à lombalgia não específica, caracterização no âmbito
da resistência da musculatura extensora lombar, entre trabalhadores de enfermagem de
Unidade de Terapia Intensiva

Fatores relacionados à prevalência de incapacidades físicas em Hanseníase na
microrregião de Diamantina, Minas Gerais

Filosofia, valores e conceitos da clínica ampliada na prática de enfermagem da rede de
Atenção à Saúde Mental

Flexibilização das relações de trabalho: Uma análise com os técnicos

1147

ÍNDICE POR TÍTULO

17969

D

17811

D

18395

D

17822

D

18243

D

17874

D

18454

D

18171

D

18336

D

18283

D

18439

D

18405

D

17603

D

17681

D

Formação em enfermagem para o Sistema Único de Saúde numa perspectiva crítico e
criativa: visão dos formandos

Fragilidade e fatores associados em mulheres idosasresidentes no município de João
Pessoa-PB

Fratura de fêmur: causas e perfil de idosos hospitalizados em Pelotas/RS, Brasil

Frequência e genogrupagem do Torque teno virus em pacientes sob tratamento dialítico
e transplantados renais : uma associação com moléculas HLA

Função do enfermeiro no ciclo do sangue

Funcionalidade da pessoa idosa institucionalizada com riscos de quedas: proposta de
cuidado de enfermagem

Fundamentos teóricos, políticos e culturais do cuidado em saúde e enfermagem

Gerenciamento de projetos como ferramenta de auxílio em gestão da qualidade em uma
Central de Materiais e Esterilização

Gerenciamento de Resíduos de um Hospital Público do Rio de Janeiro: um estudo sobre
o saber/fazer da enfermagem no Centro Cirúrgico e Central de Materiais

Gerenciamento do cuidado de enfermagem com pacientes portadores de feridas
crônicas (O)

Gerenciamento do cuidado de enfermagem em centros cirúrgicos: percepção dos
enfermeiros

Gestão assistencial ao portador de transtorno mental: Avaliação de necessidade
cuidativas e carga de trabalho

Governança em higiene e limpeza hospitalar: implicações para o trabalho de
enfermagem

Grupo de atividades com jovens escolares: recurso para o aprimoramento do
funcionamento pessoal e social
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Grupo de psicoeducação diretivo e não-diretivo: impacto na adesão, conhecimento e
qualidade de vida de portadores de transtorno afetivo bipolar

Grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de promoção da saúde de idosos (O)

Grupo terapêutico educação em saúde: promoção do autocuidado de usuários de
subtâncias psicoativas

Habilidades de vida independente de usuários da rede de atenção psicossocial do Rio
Grande do Sul

Higienização da mão dominante e a mensuração de Adenosina Trifosfato da equipe de
enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva

História de vida de crianças com câncer: novas perspectivas para enfermagem

História infantil como recurso para a compreensão do processo saúde-doença pela
criança com HIV (A)

História oral de adolescentes grávidas em situação de violência doméstica

História se repete: mães de adolescentes grávidas / subsídios para o cuidar da
enfermagem (A)

HIV/AIDS e suas repercussões na audição em crianças

Homem frente ao diagnóstico do câncer de próstata: procura por cuidado de saúde (O)

Homens idosos e o cuidado de si: implicações para a enfermagem gerontogeriátrica

Hospitalização integral para o tratamento de transtornos alimentares: características e
resultados

Humanização da assistência à saúde na percepção de enfermeiros e médicos de um
hospital privado
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Humanização do cuidado em terapia intensiva; saberes e fazeres expressos por
enfermeiros

Identidades profissionais e identificação organizacional: estudo com profissionais de
saúde de um hospital público de Belo Horizonte

Identificação da carga de trabalho de enfermagem segundo o Nursing Activities Score
(NAS) em unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino

Identificação e validação de termos de linguagem especial de enfermagem em
reabilitação física motora de pacientes adultos

Idosos e filhos cuidadores em uma comunidade do Sul do Brasil: perfil e percepções de
saúde

Imaginário da promoção da saúde no quotidiano da formação do técnico em enfermagem
(O)

Impacto da hospitalização infantil nas rotinas de cuidado das famílias monoparentais (O)

Impacto econômico do absenteísmo de enfermagem por doença em um hospital
universitário do Rio de Janeiro-RJ

Impactos do envolvimento de mulheres presidiárias com o fenômeno das drogas

Implantação da Política Nacional da Atenção Integrada à Saúde do Homem: análise das
possibilidades e limites

Implantação de uma diretriz de assistência de enfermagem no puerpério na Atenção
Primária à Saúde

Implicações da mudança organizacional de hospital geral para hospital de ensino no
trabalho dos enfermeiros

Implicações de profissionais de saúde no processo de vacinação em duas unidades
básicas de Belo Horizonte
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Importância atribuída aos conteúdos abordados da ‘Ficha de acompanhamento dos
cuidados para promoção da saúde da criança’ na consulta de puericultura, por familiares
de crianças menores de 1 ano, na Zona Leste de São Paulo

Importância atribuída, aos conteúdos abordados na Ficha de acompanhamento dos
cuidados para promoção da saúde da criança na consulta de pré-natal, na Zona Leste de
São Paulo

Incerteza criativa: o modelo teórico do "Intuir Empático" subsidiando o cuidado de
enfermagem de saúde mental no Programa de Saúde da Família (A)

Independência funcional de idosos longevos de uma comunidade

Independência funcional e capacidade para o autocuidado de pacientes em tratamento
hemodialítico

Infecção de sítio cirúrgico em cirurgias limpas de fraturas de fêmur em um Hospital de
grande porte de Belo Horizonte: incidência e fatores de risco

Infecção do trato urinário em pacientes com cateter vesical nas unidades de terapia
intensiva de um hospital universitário

Infecção relacionada à assistência a saúde: conhecimento, habilidade e atitude dos
acadêmicos de enfermagem e medicina

Influência das intervenções assistenciais sobre a continuidade do sono depacientes em
centro de terapia intensiva

Influência do arranjo domiciliar nas condições de saúde e no indicativo de depressão e
na qualidade de vida de idosos residentes na zona rural

Influência do habitus da enfermeira nas representações das mulheres acerca do parto: o
surgimento de uma nova demanda social para o campo obstétrico (A)

Informação como instrumento da assistência em Artroplastia Total de Quadril: um
estudo de Enfermagem Traumato-Ortopédica (A)

Infusão contínua de insulina e controle glicêmico em pacientes sépticos: implicações
para a enfermagem em terapia intensiva
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Iniciação científica e a formação do mestrando em enfermagem: estudo comparativo a
luz da complexidade (A)

Inovação tecnológicas em terapia intensiva repercussões para a saúde do trabalhador de
enfermagem e o processo de trabalho

Integralidade do cuidado à saúde nos projetos político-pedagógicos dos cursos de
enfermagem de Santa Catarina

Integralidade do cuidado na formação do Enfermeiro: um enfoque histórico cultural

Interconsulta de enfermagem psiquiátrica em hospital geral: contribuições para a
assistência de enfermagem

Internação hospitalar de doentes com tuberculose em Manaus e fatores sociais e
ambientais

Interpretando as plantas medicinais de uma organização não governamental no sul do
Brasil a partir da visão Yin/Yang da medicina tradicional chinesa

Intervenção de enfermagem voltada à queixa de infertilidade na atenção básica

Juventude e consumo de álcool entre jovens de distintos grupos sociais

Lesão de septo nasal em neonatos pré-termo no uso de prongas nasais

Limites e possibilidades no acolhimento com classificação de risco de um pronto
socorro pediátrico no DF

Linha de cuidado das mulheres com alterações no exame papanicolau

Mães enfermeiras: o processo de cuidado dos filhos no contexto de vida e trabalho

Magnitude da violência de gênero entre mulheres trabalhadoras de restaurantes
universitários (A)
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Manejo da dor da criança pela equipe de enfermagem em uma unidade de queimados
(O)

Manifestações de agressividade no processo de cuidar: implicações para a enfermagem
(As)

Manual saúde sexual e reprodutiva: métodos anticoncepcionais comportamentais desenvolvimento e avaliação de tecnologia assistiva

Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no atendimento as pessoas
com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta

Más notícias em oncologia: o caminho da comunicação na perspectiva de médicos e
enfermeiros

Materiais escritos impressos de orientação em enfermagem: revisão integrativa

Maternidade na adolescência e o cuidado a mãe em unidade hospitalar: olhar das
usuárias e dos profissionais de saúde

Medida indireta da pressão arterial: avaliação de programa de educação permanente
oferecido em dispositivo móvel

Medidas preventivas relacionadas à úlcera por pressão no contexto da segurança do
cliente: revisão integrativa

Mensuração da carga de trabalho de enfermeiros em central de quimioterapia

Metais associados ao material particulado na região central da cidade de Goiânia e os
possíveis agravos à saúde da população

Metodologias de ensino-aprendizagem: experiências dos professores do curso de
graduação em enfermagem de uma universidade privada do estado do Rio de Janeiro

Modelo de Atenção e Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Tuberculose na Rede
Básica de Saúde de um Município da Bahia, Brasil, 2011.
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Modelo de tomada de decisões em disciplinas vinculadas às ciências da enfermagem:
revisando as bases conceituais para formação de novos perfis profissionais

Mortalidade associada ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados, segundo
critério de Beers: revisão sistemática e metanálise

Morte e o morrer numa unidade de terapia intensiva pediátrica: os desafios para cuidar
em enfermagem na finitude da vida (A)

Morte: o vivido da equipe de enfermagem cirúrgica

Motivação no trabalho de profissionais de enfermagem em hospital de ensino

Motivos da tentativa de suicídio expressos por homens usuários de álcool e outras
drogas

Mucosite oral em pacientes oncológicos e suas implicações para a assistência de
enfermagem

Mulheres com câncer: Avaliação da qualidade de vida durante a quimioterapia
antineoplásica adjuvante

Necessidades de autocuidado à qualidade de vida de clientes com câncer de cabeça e
pescoço: contribuição da enfermagem

Necessidades de conforto da pessoa que vive com aids: uma pesquisa-cuidado com
base no modelo teórico de Katharine Kolcaba Maceió

Nem dama, nem freira, enfermeira ou do ideário pedagógico da profissionalização de
enfermagem no Brasil (1931 A 1961)

Neonatologia e fim de vida: análise das percepções dos profissionais de saúde

Neutropenia e qualidade de vida em mulheres com câncer de mama durante o
tratamento quimioterápico

No caleidoscópio o estresse da equipe de enfermagem da UTI do HUOL
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Obesidade materna e natimortalidade: estudo de base populacional

Objetivo digital no ensino da avaliação clínica do pré-termo: a aprendizagem de
estudantes

Objeto, finalidade e instrumentos de trabalho dos enfermeiros em um hospital de ensino

Ocupação de cuidador de idosos e a relação com a enfermagem (A)

Oficinas de reflexão para o casal grávido: uma experiência da enfermagem

Opinião dos prifissionais das equipes de um município paulista sobre a assistência
psiquiátrica

Organização do trabalho, prazer e sofrimento da enfermagem: estudo de caso em uma
unidade de internação hospitalar (A)

Organização dos serviços na Estratégia de Saúde da Família com foco na integralidade

Organização familiar para o cuidado à criança em condição crônica egressa da unidade
de terapia intensiva neonatal (A)

Parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar: vivências da equipe de
enfermagem de um hospital escola

Participação de mastectomizadas em um grupo de reabilitação: benefícios e barreiras
percebidos

Participação do parceiro na gravidez não planejada segundo o olhar das mulheres

Participação, saúde e envelhecimento : histórias de participação do Conselho Municipal
de Saúde de Porto Alegre

Parto humanizado em um hospital universitário do sul do Brasil - o olhar dos gestores
(O)
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Paternidade na adolescência no contexto dos serviços de saúde, escola e comunidade
— uma perspectiva bioecológica

Percepção da equipe da estratégia saúde da família sobre o cuidado ás famílias de
usuários de drogas

Percepção da equipe de enfermagem de um hospital de ensino acerca da segurança do
paciente

Percepção da usuária a consulta Pré- Natal no municipio de Londrina-PR

Percepção de gestantes acerca da assistência pré-natal, seus sentimentos e
expectativas quanto ao preparo para o parto

Percepção de mulheres HIV-positivo acerca do cuidado recebido no pré-natal, parto e
puerpério à luz das políticas públicas peruanas

Percepção dos enfermeiros de uma unidade coronariana sobre os cuidados de
enfermagem aos idosos cardiopatas (A)

Percepção dos enfermeiros sobre os desafios e possibilidades da liderança em
enfermagem (A)

Percepção dos trabalhadores da enfermagem acerca da avaliação de desempenho do
serviço público

Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca dos cuidados paliativos e de sua
implementação

Percepção sobre qualidade de vida em pessoas com lesão medular traumática: um
estudo sobre incontinência urinária

Percepções de adolescentes usuários de drogas acerca da dependência química

Percepções de pais pela primeira vez na transição para a paternidade (As)

Percurso de resiliência da mulher vítima de violência conjugal (O)
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Perfil das vítimas de trauma internadas em hospital universitário de Uberaba - MG

Perfil de adolescentes e jovens usuários de crack à luz da Teoria da intervenção práxica
de enfermagem em saúde coletiva

Perfil epidemiológico de um serviço ambulatorial de saúde mental: uma análise descritiva
e analítica

Perfil nosológico e sociodemográfico das crianças de 0-12 anos assistidas no Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2007 a janeiro de
2010

Perfil sociodemográfico, clínico e familiar de dependentes químicos em tratamento em
um centro de atenção psicossocial - álcool e outras drogas da região metropolitana de
Curitiba

Perfil sociodemográfico, nutricional e psicossocial dos usuários dos restaurantes e
refeitório populares de Belo Horizonte-MG: fundamento para a elaboração de uma
intervenção educativa alimentar e nutricional

Período pós-parto: práticas de cuidado adotadas pela puérpera

Perspectivas da Equipe de Enfermagem Sobre os Déficits de Recursos Materiais e
Equipamentos Médico-Hospitalares em um Serviço de Urgência Hospitalar

Perspectivas para o trabalho em equipe de enfermagem em unidade de terapia intensiva

Pessoas vivendo com HIV/aids: um estudo sobre o perfil dos diagnósticos de
enfermagem

Planejamento da alta hospitalar pelo enfermeiro aos clientes das unidades clínicas e
cirúrgicas: perspectiva da complexidade em saúde numa atitude transdisciplinar (O)

Planos de ação para uso de instrumentos de apoio gerencial em serviço de enfermagem
hospitalar

Política de humanização na atenção básica: uma metassíntese
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Política de Saúde do Homem: o Cuidar e o Cuidado de Enfermagem em Emergência às
vítimas masculinas de intoxicação exógena por Carbamato ("Chumbinho")

Prática da consulta de enfermagem na atenção integral à saúde da criança (A)

Prática educativa do tema infecções relacionadas à assistência à saúde em um currículo
integrado de enfermagem

Práticas coletivas de educação em saúde na Atenção Primária à Saúde em Contagem,
MG

Práticas culturais de cuidado com a saúde dos idosos longevos no âmbito domiciliar
(As)

Práticas de autocuidado de pessoas com diabetes mellitus tipo 2: implicações para o
cuidado clínico e educativo de enfermagem

Práticas de bons professores de enfermagem, medicina e odontologia na percepção dos
acadêmicos

Práticas de cuidado na assistência neonatal: um estudo acerca da integralidade em
saúde em um hospital público

Práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por trabalhadores de saúde na
atenção básica (As)

Práticas desenvolvidas no cuidado realizado por enfermeiros: um estudo de caso na rede
básica de saúde no município do Rio de Janeiro (As)

Práticas dos enfermeiros na estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na
infância

Práticas gerenciais em unidades de pronto atendimento no contexto de estruturação da
rede de atenção à saúde de Belo Horizonte

Práticas integrativas e complementares de saúde na concepção de usuários: uma
perspectiva ética do cuidado de enfermagem
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Práticas integrativas e complementares e a promoção da saúde: avanços e desafios de
um serviço municipal de saúde

Precaução de contato na unidade de internação pediátrica e as estratégias assistenciais
do enfermeiro

Preceptoria - Nexos com a Pedagogia Histórico-Crítica: o Casoda Escola de
Enfermagem Anna Nery

Preceptoria nos campos de prática na formação do enfermeiro em universidades de
Fortaleza-Ceará (A)

Presença do acompanhante na percepção da mulher: um enfoque da atenção
humanizada ao parto (A)

Prevalecência da incapacidade funcional e fatores associados em idosos de uma capital
brasileira: estudo de base populacional

Prevalência de Citomegalovírus entre pacientes com insuficiência renal crônica em
tratamento dialítico e transplantados renais: estudo de associação com marcadores
genéticos (HLA)

Prevalência de não-adesão à terapêutica farmacológica e do inadequado controle
pressórico em indivíduos com hipertensão arterial em Maringá - Paraná

Prevalência de Tuberculose Pulmonar em Sintomáticos Respiratórios atendidos em uma
Unidade Básica de Saúde do município do Rio de Janeiro /RJ

Prevalência de Tuberculose Pulmonar em Sintomáticos Respiratórios atendidos em uma
Unidade Básica de Saúde do município do Rio de Janeiro /RJ

Prevalência de úlcera por pressão: estudo epidemiológico em um hospital no interior do
Paraná

Prevalência do sofrimento mental em adolescentes que convivem com familiares
alcoolistas

Prevalência e fatores associados à fadiga em mulheres com câncer de mama
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Prevalência e fatores associados à incapacidade funcional em idosos vinculados à
Estratégia da Saúde da Família no município de Uberaba, MG

Prevenção da doença renal crônica: intervenção na prática assistencial em uma equipe
de saúde da família

Prevenção da úlcera de pressão: resultados da ação educativa junto à equipe de
enfermagem

Prevenção de amputações não traumáticas dos membros inferiores : um estudo sobre o
que sabem e fazem os enfermeiros quando cuidam na ESF

Prevenção de úlcera por pressão: um ensaio sobre o olhar clínico de enfermeiras sobre o
corpo tegumentar de seus clientes

Prevenção e controle de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva neonatal:
enfoque na equipe de enfermagem

Primeiro contato da mãe com o bebê após o nascimento: uma perspectiva da
assistência de enfermagem (O)

Processo de (re)construção da identidade da pessoa estomizada à luz do modelo de
adaptação de Roy (O)

Processo de educação em saúde a partir do diálogo sobre plantas medicinais:
significados para escolares (O)

Processo de organização do levantamento de recursos e necessidades de enfermagem
no Brasil (1954-1958) (O)

Processo educativo no acompanhamento de indivíduos com Diabetes mellitus tipo 2

Produção de subjetividade no modo de atenção psicossocial (A)

Produção radiofônica à luz da Teoria do Cuidado Cultural de Leininger

Programa de melhoria contínua da qualidade: o que pensam os trabalhadores de
enfermagem de um Hospital Universitário
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Promoção da alimentação saudável no âmbito do Programa Escola Integrada: influência
no perfil nutricional de crianças e adolescentes

Promoção da autonomia da mulher na saúde da família

Proposta de processo de enfermagem em Unidade de Internação Obstétrica: históricos,
diagnósticos e cuidados de enfermagem à luz de Horta fundamentada em NANDA

Proposta de sistemática de avaliação de sobrecarga lombar causada por condições de
trabalho: um estudo de caso em clínica geriátrica

Proposta de subconjunto terminológico da classificação internacional para a prática de
enfermagem (CIPE) para hipertensos na atenção básica

Protocolo de alta em neonatologia: importância da ação educativa no contexto do
cuidado ao bebê pré-termo

Protótipo de copo para administrar líquidos a recém-nascidos: avaliação por profissionais
de saúde

Psicanálise e drogadição: contribuições para o cuidado clínico de enfermagem.

Qualidade de vida de profissionais de enfermagem em processo de readaptação
funcional

Qualidade de vida de trabalhadores de Enfermagem com distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho

Qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem do turno noturno do HU/FURG-RS
na perspectiva ecossistêmica

Qualidade de vida e saúde mental de residentes em instituições de longa permanência
para idosos

Qualidade De Vida No Processo De Trabalho Do Docente De Enfermagem

Qualidade de Vida no trabalho do Docente de Enfermagem num Contexto Militar
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18230

D

18123
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Qualidade de vida, impacto do tratamento e níveis de concordância entre avaliação de
crianças e adolescentes em tratamento de câncer e seus cuidadores

Quando a Enfermagem se agita: Medicação e Enfermagem Psiquiátrica

Reações adversas durante condicionamento para transplante autólogo de células tronco
hematopoéticas em vigência do uso de globulina antitimocitária

Recém-nascidos com malformações congênitas: prevalência e cuidados de enfermagem
na unidade neonatal

Rede de cuidado a pessoa com HIV/Aids

Rede social da família de usuários de drogas: cuidado de enfermagem a partir do
processo Clinical Caritas

Rede social de apoio no cuidado às pessoas com estomia: implicações para a
enfrmagem

Redes e apoio social percebido por idosos usuários de um serviço de emergência

Relação de ajuda e confiança entre enfermeiros e familiares de crianças internadas (A)

Relação entre horas requeridas e horas disponíveis de assistência de enfermagem em
unidade de terapia intensiva

Relação saúde, ambiente e trabalho de produtores rurais com propriedades de pequeno
porte

Relação teoria e prática no trabalho na área da saúde: um estudo a partir dos estágios
dos técnicos em enfermagem

Relações de poder no manejo do cateter percutâneo por enfermeiras

Religiosidade e Espiritualidade em Oncologia: um Estudo Sobre as Concepções de
Profissionais de Saúde
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Repercussões do processo de Trabalho na saúde do Enfermeiro no Programa Saúde da
Família (As)

Representação social de menopausa construída por mulheres assistidas na Estratégia
Saúde da Família

Representações contidas no levantamento de necessidades de enfermagem publicado
na revista médica do Estado da Guanabara (1962) (As)

Representações cotidianas sobre o início do uso de cigarro em diferentes grupos sociais

Representações de pessoas com HIV/aids sobre o corpo: a construção da corporeidade

Representações sociais da AIDS por enfermeiras das redes básica e hospitalar

Representações sociais da hanseníase: em foco o estigma no contexto da saúde mental

Representações Sociais de Docentes de Cursos de Graduação em Enfermagem sobre
Promoção da Saúde

Representações sociais de enfermeiros sobre o processo de trabalho em saúde da
família

Representações sociais de profissionais de saúde sobre transexualidade

Representações sociais de puérperas sobre a educação em saúde no ciclo
gravídico-puerperal.

Representações sociais do HIV/AIDS para profissionais de enfermagem de um hospital
universitário

Representações sociais e avaliação do risco de quedas em idosos

Representações sociais sobre a doença renal crônica (As)

Representações sociais sobre pré-natal entre mulheres-mães do Pará: implicações para
o agir cuidativo-educativo em enfermagem.

1163

ÍNDICE POR TÍTULO

18413

D

18099

D

18247

D

17766

D

17782

D

18284

D

18076

D

17736

D

17726

D

17893

D

17663

D

17676

D

17956

D

18422
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Reprocessamento Manual e automatizado de dialisadores: parâmentros lavoratoriais de
pacientes submetidos à hemodiálise

Resgatando a história e rompendo preconceitos do parto normal

Residência Multiprofissional em Saúde da Família: o olhar do trabalhador de saúde (A)

Resiliência da equipe de enfermagem frente às adversidades encontradas no setor de
emergência (A)

Ressignificando a alta hospitalar e percebendo-se como o cuidador familiar: um estudo
de enfermagem

Ressignificando o cuidado em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca: a construção
da práxis no cotidiano especializado

Retardo no acesso de usuários com infarto do miocárdio aos serviços de saúde pública

Retorno ao trabalho: a vivência dos trabalhadores de enfermagem com distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT)

Retorno financeiro das atividades realizadas pela enfermagem em uma unidade de
terapia intensiva (O)

Revisão do diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada: uma análise de
conceito

Risco cardiovascular na hipertensão do avental branco: avaliação do índice tornozelo
braquial

Riscos ambientais para trabalhadores em uma unidade mista de saúde

Rituais de cuidado das famílias no parto domiciliar em Florianópolis - SC

Ritual de formatura da Escola de Enfermagem de Manaus: representações objetais e
significados para os egressos no período de 1955 - 2010
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Saberes de idosos sobre a AIDS - um estudo de Enfermagem (Os)

Saberes e práticas culturais de mulheres em um acampamento cigano no Brasil:
contribuições para a etnoenfermagem

Saberes e práticas de clientes paraplégicos com lesão medular e seus cuidadores sobre
úlcera por pressão: implicações para o cuidado educativo de enfermagem

Saberes instrumentais e ideológicos de enfermeiros no Processo de Trabalho em
Vigilância Epidemiológica hospitalar

Satisfação no trabalho de enfermeiros recém-egressos

Satisfação profissional dos trabalhadores de enfermagem recém admitidos em hospital
público de média complexidade

Saúde do trabalhador : a violência sofrida pelo profissional de enfermagem em
emergência hospitalar

Segurança microbiológica na abertura de ampolas com ênfase no procedimento de
desinfecção

Segurança na administração de medicamentos antineoplásticos: conhecimentos e
ações de profissionais de enfermagem

Sentido da avaliação para o enfermeiro professor: Uma análise compreensiva da ação
social (O)

Sentido de ser idoso diante da hospitalização sob o olhar de Paterson e Zderad:
contribuições para a enfermagem (O)

Sentidos do cuidado espiritual atríbuidos pelas enfermeiras na oncologia (Os)

Sentimentos e perspectivas de futuro de usuários de substâncias psicoativas em
tratamento em Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas

Ser-adolescente-após-diagnóstico-de-papilomavírus-humano: da hermenêutica
heidggeriana para o cuidado em saúde da mulher (O)
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Serviço residencial terapêutico: o olhar do usuário

Sexualidade dos adolescentes que (CON)vivem com HIV: implicações para as práticas
de cuidado de enfermeiros (A)

Sexualidade no cuidado de enfermagem de mulheres com câncer ginecológico e
mamário (A)

Significado atribuídos pelo familiar à alta hospitalar da pessoa com transtorno mental

Significado da dor torácica para aqueles que a vivenciaram

Significado da vivência do tratamento hemodialítico para indivíduos provenientes do
contexto rural (O)

Significado de atuar em uma equipe de saúde da família: estudo de caso com
cirurgiões-dentistas do município de Uberaba/MG (O)

Significado de cuidado de enfermagem complexo para docentes de uma Instituição de
Ensino Superior

Significado do cuidado na consulta de enfermagem às pacientes portadoras de câncer
de colo uterino submetidas à radioterapia: percepção da enfermeira (O)

Significados da deficiência física na perspectiva da pessoa que vivência, sua principal
cuidadora e de profissionais de enfermagem

Significados de atuar em uma equipe de saúde da família: estudo de caso com
cirurgiões-dentistas do município de Uberaba/MG (Os)

Significados e influências da violência de gênero e da lei Maria da Penha: relatos de
experiências de mulheres em uma delegacia

Significados e sentidos da úlcera por pressão adquirida na internação hospitalar: estudo
de enfermagem sobre mulheres com cardiopatia

Síndrome de Burnout entre estudantes de Graduação em Enfermagem de uma
Universidade Pública do Sul do Brasil
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17584
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Singularidades do trabalho gerencial em um hospital acreditado

Sintomas depressivos no puerpério e sua implicação na autoeficácia de amamentar

Sistematização da assistência de enfermagem: propondo um protótipo de catálogo
CIPE® para HIV/AIDS

Sítio de inserção do cateter venoso no paciente queimado e ocorrência de infecção:
revisão sistemática de literatura

Situação de assédio moral vivenciadas por enfermeiros no ambiente de trabalho

Sobre o protagonismo de usuários: análise de uma campanha para adesão à
higienização de mãos

Soropositividade anti PGL-I em contatos domiciliares de casos de hanseníase na
microrregião de Almenara, Minas Gerais

Soroprevalência da Hepatite C e fatores associados em usuários de crack no Piauí

Subnotificação de acidentes com material biológico pelos profissionais de enfermagem
de um hospital-escola do interior paulista

Tecendo significados na gestão colegiada de um curso de graduação de enfermagem na
perspectiva da complexidade

Tecitura da identidade profissional da primeira turma do curso de graduação em
enfermagem da Universidade Federal de Alagoas: contribuição do corpo docente 1973/1977

Tecnologia para mediar o cuidar-educando no acolhimento de "familiares cangurus" em
unidade neonatal: Estudo de Validação.

Tecnologias do Cuidado no Cotidiano: descrições sociotécnicas de computadores que
habitam uma pediatria

Temas relevantes da gestão participativa para o processo de trabalho em enfermagem
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Tempo de busca do primeiro serviço de saúde e o diagnóstico da tuberculose
relacionado ao doente, Ribeirão Preto-SP, 2009

Tempo para o diagnóstico da tuberculose nos serviços de atenção básica à saúde no
município do Rio de Janeiro

Terapia comportamental no controle da incontinência urinária da mulher idosa: uma ação
de enfermagem na promoção do autocuidado

Terapia comunitária integrativa como prática de cuidado à saúde de estudantes
universitários

Terapia comunitária integrativa e os desafios para sua implementação: histórias de
enfermeiras

Tomada de decisão no processo de trabalho de enfermeiros: conhecendo a realidade
nas Unidades de Saúde da Família

Trabalhadores de enfermagem do setor de emergência - a violência no trabalho

Trabalhadores de enfermagem em formação complementar: o processo de (trans)
formação de suas concepções sobre saúde mental e psiquiatria

Trabalho a Dor: Sofrimento Psíquico e Prazer na Enfermagem Psiquiátrica

Traços identitários da enfermagem do hospital universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior
nas trajetórias profissionais dos enfermeiros

Tradução e adaptação cultural do Children With Special Healt Care Needs Screener

Tradução e adaptação transcultural do instrumento Edmonton Symptom Assessment
System para uso em cuidados paliativos

Tradução, adaptação cultural e validação inicial no Brasil da Palliative Outcome Scale
(POS)

Trajetória da Primeira Turma de Oficiais Enfermeiros da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro (1994 - 1995) (A)
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Trajetória do portador de sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização:
história oral (A)

Transfusão sanguínea no perioperatório e a ocorrência da infecção de sítio cirúrgico

Transtorno Cognitivo Leve e Atividade Física em Idosos residentes no município de
Uberaba, MG

Tratamento da obesidade: investigando o abandono e seus aspectos motivacionais

Tuberculose infecção e seus fatores associados entre profissionais do Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará

Um emprego x multiemprego e a capacidade para o trabalho de profissionais de
enfermagem

Um olhar sobre a rede social no enfrentamento da violência escolar nas instituições de
ensino médio de Alfenas-MG

Uma análise bioética sobre o processo de empoderamento do usuário como ferramenta
para inclusão na saúde

Uma página na história da enfermeira de saúde pública (1946-1950)

UNILAB: políticas educacionais e as transformações do espaço urbano em
Redenção-Ceará-Brasil

Universidades, jovens e consumo de álcool: o uso e abuso de álcool entre os discentes
de um curso de enfermagem

Uso da Calendula officinalis na prevenção e tratamento de radiodermite em cabeça e
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18159
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Ensaios Clínicos
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Ensino
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18266
Ensino superior
17824, 17940
entrevista telefônica
17917
Envelhecimento
17811, 17925, 17957, 18267, 18353, 18355, 18395, 18444
Envelhecimento da população
18187
Envenenamento
17791
Epidemiologia
17637, 17808, 17887, 18103, 18108, 18241
Episiotomia
17720
Equipe de assistência ao paciente
18105, 18420
Equipe de enfermagem
17587, 17619, 17623, 17727, 17749, 18114, 18126, 18163, 18165, 18253, 18257, 18287, 18403, 18449, 18454
Ergonomia
18332, 18455
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17658
Escolas
17626
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17852
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Espiritualidade
17594, 18153
Esquizofrenia
17597
Estágio clínico
18279
Estágio curricular
18230
Estágios de mudança
17928
Estigma
17664, 18345
Estigma Social
18152
Estilo de vida sedentário
18144
Estomia
17868, 17964, 18385
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17680
Estudos de casos e controles
17923
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18121
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18337
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17621
Exame físico
17661
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17641
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18154
Exposição a agentes biológicos
17619, 17946
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17623
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17887
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17798
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17923, 18428
Faturamento
17698, 17726
Fenomenologia
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Feridas
18283
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17966
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Filosofia em enfermagem
18167
Filosofia em saúde
18094
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Fitoterapia
17685
Flexibilização
18205
Fonoaudiologia
17597
Formação de conceito
17893
Formação de enfermeiro
18348
Formação de Professores
17962
Formação de recursos humanos
17589, 18206
Formação em saúde
18304
Fratura de Femur
18395
Fraturas do fêmur
17918
Futilidade Terapêutica
17870
Genero
17804, 17864, 18134
Gerência
17890, 18439
Gerência de Enfermagem
18370
Gerenciamento da prática profissional
18236, 18242
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Gerenciamento de resíduos
18336
Gerenciamento de segurança
17634
Gerenciamento de segurança - Pacientes
17834
Gerenciamento do cuidado
17763
Gestação
18346
Gestantes
18154
Gestão colegiada
17941
Gestão da qualidade
18171
Gestão de qualidade
18164
Gestão educacional
17941
Gestão em saúde
17891, 18164, 18171
Gestão Participativa
17584
Ginecologia
17880
Graduação em Enfermagem
18279
Gravidez
17744, 18015, 18125, 18437

1245

ÍNDICE POR ASSUNTO
Gravidez de alto risco
18015
Gravidez e parceiros
18128
Gravidez na adolescência
17838, 18127
Gravidez não planejada
18128
Grupos focais
18360
Hábitos alimentares
17914
Hanseníase
17756, 17887, 18345
Hanseníase/diagnóstico
17903
Hanseníase/transmissão
17903
Hebiatria
18202
Helicóptero de transporte
17966
hemoterapia
18243, 18430
Hepatite b
17908
Hepatite c
17908, 18218, 18292
Hepatites
18172
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Hidrocefalia
18133
Higiene da pele
18364
Higienização
18354
Hipermídia
17880, 18013
Hipertensão
18278
Hipertensão Arterial
17787, 17810, 18333
Hipertensão Arterial Sistêmica
17901
Hipertensão do Jaleco Branco
17663
Hipotermia
17966
História
17849, 17873, 17975, 18014, 18182
História da enfermagem
17658, 17768, 17788, 17833, 18119, 18220, 18279, 18285, 18288, 18335, 18339, 18422
História familiar
18329
História infantil
18361
História oral
18127
Hiv
17678, 17939, 17967, 18118, 18172, 18305, 18315, 18361
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HIV/AIDS
17875, 18314
Homens
18377
Homens e gravidez
18128
Hospitais
17873, 18306
Hospitais de ensino
17860
Hospitais gerais
18183
Hospital
17890
Hospital de ensino
18399
Hospitalização
17586, 17609, 17628, 17637, 18382, 18428
HTLV
18134
Humanizacao
18330, 18450
Humanização da assistência
17743, 18102, 18383, 18453
Humanização do parto e nascimento
18097
Ideias pedagógicas
18266
Identidade
17868

1248

ÍNDICE POR ASSUNTO
Identidade de gênero
17738, 18152
Identidade Profissional
17873, 18119, 18159
Identidade própria
18120
Identificação
18438
Identificação organizacional
18159
Idosa
18228
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17593, 17689, 17730, 17774, 17842, 17854, 17874, 17925, 17954, 17957, 17965, 17976, 18019, 18104, 18111, 18116,
18179, 18294, 18308, 18353, 18358, 18419, 18444
Idoso de 80 anos ou mais
18233
Idoso fragilizado
17811, 18355
Idosos
17750, 17809, 17970
Idosos de 80 Anos ou Mais
18244
Idosos hospitalizados
18325
Imagem
17833
Imagem corporal
17643, 17916
Imprensa Escrita
17658
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Incapacidade e Saúde
17874
Incapacidade funcional
18104
Incontinência urinária
17847, 18134, 18313
Independência Funcional
17656
Indicadores de qualidade em assistência à saúde
17716
Índice Tornozelo-Braço
17663
Infarto do miocárdio
18076
Infecção
17588, 17821, 17822, 18259
Infecção da ferida operatória
17688
Infecção da Ferida Operatória/Complicações
17918
Infecção de Ferida Operatória
17654, 17790
Infecção de sítio cirúrgico
17688
Infecção hospitalar
17657, 17944, 18117, 18259, 18312
Infecção relacionada à assistência à saúde
18148
Infecções do sistema urinário
18258
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Infecções por hiv
17807
Infecções relacionadas a cateter
17588
Infertilidade
18146
Informática em enfermagem
17695, 17708
Infusões intravenosas
18375
Inibidores de enzimas
17697
Iniciação Científica
18178
Inovação organizacional
18242
inquérito populacional
17917
Inquéritos epidemiológicos
18251
Inquéritos Telefônicos
17901
Instituição de Longa Permanência para idosos
17874
Instituição de longa permanência para idosos
17653
Instituições acadêmicas
17681
Instituições Hospitalares
17631
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Instrução por computador
17661
Insuficiência cardíaca
18309, 18365
Insuficiência renal crônica
17819, 17821, 17948, 18373, 18397
Insulina
18322
Integração de Assistência
17673
Integração de Sistemas
17683
Integralidade
17763, 18079
Interação mãe-filho
18268
Jogos e brinquedos
17628
Jovens
17699
Juventude
17729
Lavagem de mãos
17657, 17882, 18343
Lei Maria da Penha
17818
Lesao medular
17847
Lesões
18168
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Liderança
18163, 18236
Linha de Cuidado
17901
Lombalgia
17665
Longevidade
18244
Luto
18149
Mães
18264, 18374
Malformação Congênita
18017
Mamoplastia
17616
Manejo
17615
Manejo da dor
17612
Manuais
17752
Marcadores sorológicos
18218
Marinha do Brasil
18331
Material didático
17752
Material particulado
18098
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Maternidade
18440
Mato Grosso
18182
Maus-tratos sexuais infantís
17715
Medicamentos sob prescrição
17770
Medição da dor
17612
Medicina
17962
Médicos
18159
Meio Ambiente e Enfermagem
18389
Meios de comunicação em massa
18186
Memória
18014
Menopausa
17982
Mercado de trabalho
18261
Metais
18098
Metformina
17888
Método Clínico-qualitativo
17651
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Metodologia
18293
Métodos
18359
Métodos naturais de planejamento familiar
18021
Métodos Contraceptivos
18223
Métodos de alimentação
18110
Militares
17973
Modelos de atenção à saúde
17756, 18138
Modelos educacionais
17928
Modelos teóricos
17906
Modernidade
18389
Moradia
18267
Mortalidade
17621, 17672, 17750
Mortalidade infantil
17923
Morte
17651, 17911, 18165, 18289, 18347, 18454
Motivação
18414
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Mucosite oral
18224
Mulher
17811, 18134, 18228
Mulheres
17898, 17917, 17973, 17982, 18131, 18300
Natimorto
17926
Necessidades e demandas de serviços de saúde
18350
necessidades humanas
17952
Negociação
18236
Neonato
17694
Neonatologia
18289
Neoplasia
18280
Neoplasia de mama
17686, 17693
Neoplasias
17594, 17628, 17835, 18272
Neoplasias da mama
18016
Neoplasias de mama
17616
Neoplasias do colo do útero
17852, 18016
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Neoplasias dos genitais femininos
17686
Neoplasias mamárias
17644, 17707
Notificação de acidentes de trabalho
17619, 17897, 18241
Obesidade
17643, 17906, 17910, 17926, 18176, 18191, 18197
Odontologia
17962
Odontologia Comunitária
18105
Offshore
17831
Oncologia
18153, 18224, 18323, 18387
Oncologia pediátrica
18311
Organização & Administração
17841
Organização dos Serviços de Saúde
17980
Organização e administração
17603
Otite
17807
Paciente
18309
Pacientes
18196
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Pacientes desistentes do tratamento
17848
Pacientes internados
17634
Pacientes/classificação
18406
Pai
17733
Papéis ocupacionais
17689
Papel do doente
17683
Papel do enfermeiro
18243
Papel do profissional de enfermagem
18246
Papilomavírus humano
18307
Parada cardiorrespiratória
17684
Paralisia cerebral
18256
Paraplegia
17986
Partículas totais em suspensão
18098
Parto
17720, 17967, 18380
Parto Cesáreo
18099
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Parto domiciliar
17956, 18097
Parto humanizado
17586, 17860, 17867, 18096, 18320
Parto normal
17694, 18099
Paternidade
17733, 18401
Pediatria
18141
Percepção
17916, 18114
Perda auditiva
17807
Perfil de saúde
18103, 18245
Períneo
17720
Período pós-parto
17733, 17967
Pescoço
18012
Peso
17888
Pesquisa
18156, 18288
Pesquisa em administração de enfermagem
18236
Pesquisa em educação de enfermagem
17824
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Pesquisa em enfermagem
17869, 18113, 18335
Pesquisa em enfermagem clínica
18237
Pesquisa experimental
18112
Pesquisa qualitativa
17713, 17725, 17736, 17751, 18186, 18202, 18424, 18433
Pessoal de saúde
17612, 18140
Pessoal Técnico em Saúde
17589
Pessoas com deficiência visual
18021
Pessoas com deficiência
18180
Pessoas mentalmente doentes
18120, 18379
Pessoas mentalmente doentes/Classificação
18405
Petróleo
17831
PKPCT
17705
Planejamento estratégico
17860
Planejamento familiar
17879
Plantas medicinais
17685, 18112, 18390, 18400
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Pneumonia associada à ventilação mecânica
18447
Política de saúde
17843, 17975
Políticas da Saúde
17967
Políticas públicas
17978, 18108, 18267
Políticas Públicas de Humanização do Parto Normal
18099
Poluição atmosférica
18098
População em idade de trabalhar
18403
População rural
17863, 18116, 18381
Pós-Operatório Tardio
18408
PPE
17705
Prática do docente de enfermagem
17824
Prática Educativa e Fenomenologia
17789
Prática profissional
17659, 17850, 18232, 18240
Práticas de Cuidado em saúde
18200
Práticas integrativas de enfermagem
18296
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Prazer
17792
Preconceito
17916, 18345
Prematuro
17661, 18201, 18277, 18374, 18457
Pré-natal
17772, 18269
Preparação para o parto
18154
prescrição inadequada
17750
Preservativo
18301
Preservativos
18195
Pressão arterial
17649, 17663, 18191
Pressão positiva contínua nas vias aéreas
18201
Pressão Venosa Central
17708
Prevalência
18235
Prevenção
17647, 17798, 18172, 18307, 18333
Prevenção primária
17986, 18362
Prisão
18131
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Prisões
18346, 18424
Privação do sono
18189
Processo de enfermagem
17963
Processo de trabalho
18192, 18203
Processo formação
17941
Processo saúde-doença
17738
Processos de enfermagem
17705, 17756, 17850, 17856, 18305, 18368
Processos de enfermagem/classificação
18363
Profissionais de saúde
17685, 18153, 18172
Profissional de enfermagem
18298, 18450
Profissional de saúde
17645, 17873, 18152
Profissionalização de enfermagem
18266
Programa de saúde da família
17685, 18342
Programa Saudavelmente
18100
Programa saúde da família
17629, 17848, 17851, 17871, 17965, 17977, 18094, 18105, 18143, 18420
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Programas de Pós-Graduação em saúde
17737
projetos
18171
Promoção da saúde
17744, 17755, 17817, 17845, 17882, 17899, 17902, 17929, 17936, 17958, 17971, 18019, 18021, 18149, 18177, 18362,
18442
PSF
18409
Psicanálise
18434, 18436
Psicodinâmica do trabalho
18369
Psicologia da saúde
18154
Psicologia social
18184, 18426
Psicometria
17731, 18132
Psicopatia
18338
Psicotrópicos
17634
Psiquiatria
17589, 17637
Puerperio
18160
Qualidade
18132
Qualidade da assistência à saúde
17716, 17723, 17749, 18248
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Qualidade da Assistência na saúde
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Qualidade de vida
17617, 17618, 17638, 17644, 17653, 17693, 17707, 17724, 17847, 17872, 17925, 17957, 18077, 18145, 18280, 18402,
18407, 18416, 18417
Qualidade de vida no trabalho
17783
Qualidade do ar
18098
Quedas
17976
Queimadura
17664
Queimaduras
17588
Quimioterapia
17628, 17835, 18145, 18404
Rádio
18186
Radiodermatite
17659, 18237
Radioterapia
17659, 17763
Reabilitação
17616, 17660, 17664, 17922
Reabilitação psicossocial
18391
Readapatação
18407
Recém Nascido
18117
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Recém-nascido
17612, 17904, 17912, 18017, 18110, 18457
Recursos Humanos
17843
Recursos humanos de enfermagem
17691
Recursos humanos de enfermagem no hospital
18164
Recursos humanos em saúde
18162, 18247, 18369
Rede de Serviços
17645
Redes comunitárias
17939
Redes Sociais
17626
Reestruturação hospitalar
18254
Relação Familiar
17808
Relação Interpessoal
18303
Relação Profissional
17973
Relação Teoria e Prática
18230
Relações de poder
18123
Relações familiares
17823, 17838, 17854
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Relações mãe-filho
18302
Relações pais-filho
17715
Relações profissional-paciente
18442
Religião
17594
Religiosidade
18153
Representação social
17982, 18314
Representações sociais
17875, 17899, 17976
Resíduos de serviços de saúde
18336
Resíduos sólidos
18336
Resiliência
17766
Resiliência psicológica
18238
Responsabilidade profissional
17857
Ressuscitação cardiopulmonar
17684
Restrição calórica
17888
Retardo no Diagnóstico
17980
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Revisão integrativa
17584
Revisão sistemática
17750
Risco
17863, 17976
Risco ajustado
17778
Risco Biológico
18172
Risco Ocupacional
18318
Riscos ambientais
17676
Riscos ocupacionais
18328, 18429
Satisfação do paciente
17690
Satisfação no emprego
17829
Satisfação no trabalho
17587, 17857, 18254
Saúde
18098, 18205
Saúde ambiental
17676, 17846
Saude coletiva
18229, 18353, 18383
Saúde da criança
17938, 18151, 18175, 18231, 18272, 18344, 18371

1268

ÍNDICE POR ASSUNTO
Saúde da família
17615, 17730, 17805, 17854, 17902, 17975, 18079, 18106, 18107, 18109, 18122, 18157, 18192, 18220, 18247, 18298,
18417
Saúde da mulher
17586, 17616, 17751, 17818, 17867, 17910, 17958, 18239, 18260, 18301, 18302, 18320, 18321, 18337, 18346, 18380,
18426, 18437
Saúde do adolescente
17753, 17808, 18362
Saúde do adulto
18232, 18240
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17795, 17837, 17978, 18251, 18255
Saúde do idoso
17854, 17925, 18342, 18351, 18355
Saúde do trabalhador
17724, 17799, 17815, 17820, 17836, 17872, 17897, 17908, 17911, 17946, 18109, 18143, 18161, 18241, 18251, 18317,
18324, 18328, 18331, 18334, 18336, 18340, 18369, 18372, 18407, 18416, 18429, 18448, 18455
Saúde do Trabalhador Rural
17863
Saúde infantil
18103
Saude materna
17926
Saúde materno-infantil
18264
Saúde mental
17589, 17597, 17629, 17637, 17645, 17646, 17653, 17808, 17809, 18100, 18167, 18173, 18193, 18245, 18274, 18285,
18345, 18391, 18393, 18396, 18436
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17676, 17699, 17710, 17729, 17793, 17864, 17929, 18079, 18105, 18195, 18326
Saúde Sexual e Reprodutiva
17753
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Saúde sexual e reprodutiva
18223
Saude suplementar
17901
Segurança
17959
Segurança do Paciente
18002
Segurança alimentar e nutricional
18151
Segurança do paciente
17680, 17723, 17749, 18446
Seleção de paciente
18249
Sentido da vida
18124
Sentimentos
17792
Sepse
18252
Serviço de urgência
18114
Serviço hospitalar de emergência
18102, 18351
serviço hospitalar de radiologia
17727
Serviços de enfermagem
17726
Serviços de enfermagem - Aspectos psicológicos
18246
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Serviços de saúde
17627, 17646, 17673, 17702, 17843, 18259
Serviços de Saúde de Emergência
18173
Serviços de saúde mental
17849, 18120
Serviços hospitalares
18350
Serviços médicos de emergência
17841, 17891, 18095, 18121, 18297
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18057
Sexualidade
17686, 18134, 18223, 18307, 18315
Sífilis congênita
18139
Simulação
17734
Simulação de paciente
17734
Sinais e sintomas respiratórios
17996, 18299
Síndrome coronariana aguda
17621
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17673, 17774, 17916, 18388
Síndrome de imunodeficiência adquirida
17807, 17939
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17888
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Síndrome metabólica
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Síndrome x metabólica
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Sistema único de saúde
17584, 18155
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18249
Sistema único de saúde
17901, 17969, 18078, 18386, 18432
Sistema urinário
18308
Sistemas de informação
17897, 18241
Sistemas de saúde
18164
Sobrepeso
17926, 18191
Sobrevida
18427
Sofrimento psíquico
17792, 17849
Software
17649
Softwares
17695
Sono
17907
Staphylococcus
18196
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17678
Staphylococcus aureus resistente à meticilina
17678
Subnotificação
17623
Suicídio
18377
Supervisão de enfermagem
18360
Suporte Social
18388
Tabaco
17729
Técnica do incidente crítico
17684
Técnicas de tipagem bacteriana
18196
Técnico de enfermagem
18230
Tecnologia
17708, 17880, 18234, 18237, 18453
Tecnologia da informação
17877, 18013
Tecnologia educacional
17649, 17734, 17737
Tecnologia médica
18318
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18184
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Teoria de enfermagem
18118, 18202, 18456
Teoria de sistemas
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Teorias de enfermagem
17846
Terapia
17817, 18177
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17720
Terapia anti-retroviral de alta atividade
17807
Terapia comportamental
18313
Terapia comunitária
17809
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17921
Terapia intensiva
17954
Terapias complementares
17929
Terminalidade
17651
Terminologia
17810, 17922, 18269
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18421
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
17927
Teste e avaliação de software
17695
Teste Tuberculínico
18140
Testes de função renal
18413
Testes psicológicos
17731
Testes sorológicos
17903
tomada de decisão
17722, 18203
Tomada de decisões
18236
Torque teno virus
17822
Toxoplasmose
17819
Trabalhador
17792
Trabalhadores
17820, 17857, 17872
Trabalhadores em saúde
18451
Trabalho
17685, 17829, 17831, 18107, 18109, 18130, 18205, 18230, 18399, 18409, 18414
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Tradução
18371
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18305
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17881
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TESES DE DOUTORADO

_______________________________________________________________
Nº de Classificação: 17590
SANTOS, Daniela Barsotti. Sexualidade e imagem corporal de mulheres com câncer de mama. 2012.
p. 2443. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, Saúde e Enfermagem
Orientador: Vieira, Elisabeth Meloni
Resumo: Introdução: A sexualidade é uma construção que envolve normas culturais, sexo, corporeidade
e gênero. Ela faz interface com a imagem corporal e é produto e produtora da medicalização. Tais
elementos interagem entre si e formam diferentes configurações no contexto social e individual, ao longo
do tempo. Nesse sentido, o acometimento pelo câncer de mama transforma a sexualidade e a imagem
corporal da mulher. Propomos com este estudo contribuir para a compreensão de aspectos psicossociais
de mulheres, após o câncer de mama, para a atenção integral à saúde da mulher. Objetivo: Compreender
as repercussões do processo diagnóstico e de tratamento, na sexualidade e na imagem corporal, da
mulher com câncer de mama. Métodos utilizados: O estudo de abordagem qualitativa embasou-se na
Teoria dos Scripts Sexuais que propõe explicar os processos pelos quais as pessoas organizam suas
condutas sexuais pela interação entre cenários culturais, scripts interpessoais e scripts da subjetividade.
Foram realizadas entrevistas individuais com roteiro semiestruturado; grupos focais e atividade grupal
temática, que foram audiogravados e transcritos integralmente. O material foi categorizado, triangulado e
analisado segundo conteúdo temático. Cada categoria foi relacionada a um determinado nível dos scripts
sexuais. Resultados: 36 mulheres entre 36 e 76 anos participaram do estudo. A maioria mantinha um
relacionamento, tinha filhos, tinha até oito anos de escolaridade, não exercia atividade profissional
remunerada, era católica e utilizava o SUS. O diagnóstico da doença foi realizado entre 1992 e 2010.
Pouco mais da metade foi submetida a cirurgias conservadoras da mama, e todas fizeram, ao menos, um
tratamento (neo)adjuvante. Foram delimitadas seis categorias de análise.
Cenários culturais: 1. O
discurso sobre o câncer: etiologia da doença, opiniões sobre a pessoa com câncer e a percepção de si
antes e após o adoecimento. 2. O discurso sobre sexualidade: definições de gênero, atratividade sexual
e sexualidade. Scripts interpessoais: 3. Comunicação sobre sexualidade: com familiares, amigos e
colegas; com o parceiro afetivo-sexual e com profissionais de saúde. 4. Relacionamento com o parceiro:
relacionamentos anteriores e atuais. Scripts da subjetividade: 5. Mudanças corporais: preocupação com a
aparência do corpo nu; preocupação com a aparência do corpo vestido; preocupação com a perda do
potencial produtivo e preocupação com características corporais não relacionadas aos tratamentos. 6.
Vida sexual: algumas mulheres afirmaram ter havido a melhora da vida sexual, após o câncer de mama,
parte delas afirmou que a vida sexual permaneceu a mesma e outras referiram piora da vida sexual.
Expectativas de melhora da vida sexual. As categorias permitiram a identificação de quatro scripts
sexuais: 1. Script sexual que envolve uma sexualidade restrita ao ato sexual e relações tradicionais de
gênero bem delimitadas. 2. Script sexual que abarca as relações de gênero de modo difuso com a
valorização do bem-estar e prazer sexual feminino. 3. Script sexual de valorização exacerbada da
vivência sexual. 4. Script sexual do envelhecimento. Considerações finais: Conhecer alguns scripts
sexuais, disponíveis na sociedade brasileira, relacionados à sexualidade e à imagem corporal no câncer
de mama pode auxiliar profissionais de saúde na atenção aos pacientes.
Palavras-chave: Imagem corporal, Neoplasias mamárias, Sexualidade.
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Abstract: Sexuality is constructed by a combination of cultural standards, sex, corporeality, gender. It
interfaces with body image and it is a product and a producer of medicalization. Such elements interact
with one another making different configurations in social and individual contexts over time. Therefore,
women's sexuality and body image change after being affected by breast cancer. This study aims to
contribute to the understanding of psychosocial aspects in women after having breast cancer in order to
provide full attention to women's health. Objective: Comprehend the consequences of the processes of
diagnosis and treatment in sexuality and body image of women with breast cancer. Methods: The study
with qualitative approach was based on the Sexual Script Theory which intends to explain the processes
through which people organize their sexual conduct by the interaction between cultural scenarios,
interpersonal scripts and subjective scripts. Individual interviews with semi-structured guide, focus groups
and thematic group activities were fully recorded and transcribed. The material was categorized,
triangulated, and analyzed according to thematic content. Each category was related to a determined level
of sexual scripts. Results: 36 women between 36 and 76 years old participated in this study. Most of them
were in a fixed relationship, had children, completed at least eight years of schooling, were not engaged in
remunerated activities, were catholic, and used the Brazilian public health system. The diagnosis of the
disease was made between 1992 and 2010. Slightly more than a half of these women have undergone
breast-conserving surgery and all of them have gone on, at least, a (neo) adjuvant treatment. 6 categories
of analyses were determined. Cultural scenarios: 1. The speech on cancer: disease etiology, opinions
about the person living with cancer and one's perception of oneself before and after the breast cancer. 2.
The speech on sexuality: gender, sexual attractiveness and sexuality definitions. Interpersonal scripts: 3.
Communication on sexuality: with relatives, friends and colleagues; with the sexual-affective partner and
health-care providers. 4. Relationship with the partner: current and previous relationships. Subjectivity
scripts: 5. Body changes: concern with the appearance of the naked body; concern with the appearance of
the body in clothes; concern with the loss of productive potential, and concern with body features not
related to the cancer treatments. 6. Sexual life: some women claimed to have had an improvement in their
sexual life after breast cancer, some of them argued that their sexual life remained the same and others
mentioned a worsening in their sexual life. The categories allowed the identification of four sexual scripts:
1. Sexual script that involves clearly defined traditional gender roles and the sexuality restricted to the
sexual act. 2. Sexual script that embraces the gender roles in a diffusive way with the valorization of
women's wellbeing and sexual pleasure. 3. Sexual script of exacerbated valorization of sexual life. 4.
Sexual script of the elderness. Conclusions: Knowing some sexual scripts of the sexuality and body image
in breast cancer experience available in the Brazilian society may aid health-care providers in patients
care.
Key words: Breast cancer, Body image, Breast neoplasms.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-16012013134831/publico/DANIELABARSOTTISANTOS.PDF

Nº de Classificação: 17591
NARDI, Edileuza de Fatima Rosina. Rede e apoio social, sobrecarga e qualidade de vida de
cuidadores familiares de idosos com incapacidade funcional. 2012. p. 170. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: O cuidado diário de um idoso com incapacidade funcional demanda recursos econômicos,
planejamento, organização familiar e pessoal. Esse cuidar, sem uma rede e apoio social, pode ocasionar
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sobrecarga de tarefas, desgaste físico e emocional para quem cuida, principalmente quando é assumido
por tempo prolongado e por uma única pessoa, desencadeando limitações na vida diária do cuidador e
interferindo na sua qualidade de vida. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida do
cuidador familiar de idosos dependentes e associar com a rede social, o apoio social, a sobrecarga do
cuidador e o grau de dependência do idoso. Trata-se de um estudo descritivo quantitativo realizado no
município de Arapongas-Pr, com uma amostra de 178 cuidadores familiares de idosos com incapacidade
funcional. A coleta de dados foi realizada por pesquisadores de campo devidamente treinados, mediante
entrevista domiciliar, utilizando os instrumentos: questionário contendo variáveis sociodemográficas do
cuidador, o Medical Outcomes Study - MOS e o Social Network Index para avaliação da rede e apoio
social, The Zarit Burden Interview -ZBI para avaliação da sobrecarga e o WHOQOL-Bref para avaliação
da qualidade de vida. Os dados evidenciaram que os cuidadores eram em sua maioria mulheres (90,4%),
filhas (48,8%), casadas (76,4%), com média de idade de 56,7 anos, pertencentes à classe econômica C
(33,1%).Os cuidadores avaliaram a sua saúde como regular (45,5%), apresentaram sobrecarga
moderada (57,3%), rede social menos de três parentes (60,1%) e menos de três amigos (71,4%) e a
interação social foi a dimensão de apoio social mais afetada (50,4). Na avaliação da qualidade de vida, o
domínio meio ambiente (56,1) e psicológico (57,3) foram os mais comprometidos. A análise multivariada
revelou que as chances de o cuidador apresentar melhor qualidade de vida no domínio físico foram
associadas a pouca/nenhuma sobrecarga (OR=6,52), ausência de doença referida (OR=27,06) e estar na
condição de solteiro (OR=8,47). No domínio psicológico, as chances para melhor qualidade de vida
associaram-se com pouca/nenhuma sobrecarga (OR=5,61), presença de apoio de interação social
(OR=3,21), ausência de doença relatada (OR=7,47) e estar na condição de solteiro (OR=6,0). No
domínio de relações sociais, as chances de melhor qualidade de vida foram aumentadas quando o
cuidador apresentou apoio de informação (OR=3,73) e recebeu orientação para o cuidado (OR=4,54). No
domínio meio ambiente, as chances de melhor qualidade de vida associaram-se ao fato do cuidador
pertencer à classe social A/B (OR=53,6), apresentar uma rede social de quatro ou mais parentes
(OR=3,07), não apresentar doença diagnosticada (OR=4,51) e encontrar-se na condição de solteiro
(OR=8,28). Diante dos dados encontrados, faz-se necessário pensar e refletir sobre a temática que
levanta a necessidade da implantação de programas que incluam a saúde do cuidador, contribuindo,
desta forma, para melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, prover um cuidado adequado
ao idoso dependente.
Palavras-chave: Apoio social, Cuidadores, Efeitos psicossociais da doença, Qualidade de vida, Rede
social.
Abstract: Daily care for elderlies with functional disability requires economic resources, planning, family
and social organization. Without a social and support network, this care can lead to task overload,
physical and emotional exhaustion of the caregiver, particularly when done for an extended period of time
and by a single person, unleashing limitations in the caretaker's daily life and interfering with his/her
quality of life. Thus, the objective of this study was to evaluate the quality of life of family caretakers of
dependent elderlies, and link it to social networks, social support, caregiver overload and the elderly's
level of dependence. It is a descriptive quantitative study performed in the city of Arapongas-PR, Brazil,
with a sample of 178 family caretakers of elderlies with functional disability. Data collection was carried out
by trained field researchers, through home interviews, using the following instruments: a questionnaire
containing socio-demographic variables of the caregiver, the Medical Outcomes Study - MOS and Social
Network Index to evaluate the social network and support, the Zarit Burden Interview -ZBI to assess
overload, and the WHOQOL-Bref to evaluate quality of life. The data showed that caregivers were mostly
women (90.4%), daughters (48.8%), married (76.4%), averaging 56.7 years of age, belonging to income
class C (33.1%). Caretakers evaluated their own health as regular (45.5%), showed moderate overload
(57.3%), social net of fewer than three relatives (60.1%) and fewer than three friends (71.4%), and social
interaction was the most affected dimension of social support (50.4%). In the evaluation of quality of life,
the environment (56.1%) and psychological (57.3%) domains were most compromised. Multivariate
analysis revealed that the chances of the caregiver having a better quality of life in the physical domain
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were linked to little/no overload (OR=6.52), absence of reported illness (OR=27.06) and being single
(OR=8.47). In the psychological domain, the chances of a better quality of life was linked to little/no
overload (OR=5.61), presence of social interaction support (OR=3.21), absence of reported illness
(OR=7.47) and being single (OR=6.0). In the realm of social relations, the chances for a better quality of
life increased when the caretaker had information support (OR=3.73) and received care guidance
(OR=4.54). In the environment realm, chances for a better quality of life was linked to whether the
caregiver belonged to income class A/B (OR=53.6), having a social network of four more relatives
(OR=3.07), not having a diagnosed illness (OR=4.51) and being single (OR=8.28). Based on the reported
data, it is necessary to think and reflect on the need to implement programs that include caregiver health,
thus contributing to improve their quality of life and consequently provide adequate care for the dependent
elderly.
Key words: Social support, Social network, Quality of life, Psychosocial effects of illness, Caregivers.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013165306/publico/EDILEUZADEFATIMAROSINANARDI.PDF

Nº de Classificação: 17596
SARRASSINI, Felícia Bighetti. Identificação de polimorfismos de genes candidatos nos transtornos
alimentares. 2012. p. 102. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo Saúde Doença e Epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo: Os transtornos alimentares (TA) são quadros psiquiátricos graves, de etiologia multifatorial e a
influência genética parece exercer importante papel. Três genes são candidatos em potencial para o
desenvolvimento desses quadros e são investigados: o gene do receptor 5-hidroxitriptamina (5-HT2A), o
do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e do receptor ß do estrogênio (ERß). O objetivo
deste estudo foi identificar a presença de polimorfismos (SNPs) desses genes em pacientes e expacientes com TA (grupo de pacientes-GP) e em mulheres jovens saudáveis (grupo controle-GC) e foi
realizado junto ao Grupo de Assistência
em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Coletaram-se os dados: idade, peso e altura para
cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aplicou-se o Eating Atitudes Test (EAT-26) para excluir
possível caso de doença no GC (<21pontos). Os SNPs foram determinados pela técnica de reação em
cadeia da polimerase (PCR). Para análises estatísticas, utilizou-se o Statistical Package for Social
Sciences (SPSS, 20.0), nas variáveis contínuas (IMC e idade) usou-se o teste ANOVA, na variável
dicotômica (presença ou não de SNPs), teste qui-quadrado e regressão logística binária (pa ). Como
resultados, foram coletados dados de 29 indivíduos do GP e 78 do GC. A idade foi de 26,37±7,00 anos
no GP e 28,65±6,67 anos no GC (p=0,274), o IMC foi de 20,83±4,47kg/m2 no GP e 21,56±1,67kg/m2
no GC (p=0,294), e o EAT-26 foi de 30,34±18,83 pontos no GP e 7,83±4,94 pontos no GC (p=0,000).
Calcularam-se as frequências alélicas e genotípicas dos genes e foi feita análise que unia genótipos
que possuíam alelos de risco para cada gene. No gene 5HT2A 75,8% do GP e 38,4%
do GC
apresentaram-se os genótipos com o alelo de risco (GA e AA) (pX2 =0,253; OR=1,964; IC95%=0,748–
5,156 e pa =0,552). No do BDNF, encontraram-se frequências de 96,5% no GP e 96,1% no GC com os
genótipos com alelo de risco, MM e MV (pX2 =1,00; OR=1,120; IC95%=0,112–11,221 e pa =0,362 ).
No gene do ERß, para o SNP presente no éxon 5 (1082 G?A), as frequências dos genótipos de risco
GA e AA foram de 6,8% no GP e 8,9% no GC (pX2 =1,00; OR=0,751; IC95%=0,147–3,841 e pa
=0,883), e o SNP situado no éxon 8 (1730 A?G), as frequências dos genótipos de risco AG e AA foram
de 65,5% no GP e 83,3% no GC (pX2 =0,064; OR=0,380; IC95%=0,144–1,002 e pa =0,399). Todas as
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análises não apresentaram diferença estatística significativa para a presença dos alelos de risco que
podem contribuir para o desenvolvimento de TA. Concluiu-se que a heterogeneidade da população
brasileira, a baixa incidência da doença e a amostra limitada do GP podem ter influenciado para as
semelhanças entre os grupos. Futuros estudos, utilizando marcadores genéticos de etnias e amostras
maiores, devem prosseguir na linha promissora da investigação etiológica.
Palavras-chave: Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Genes, Polimorfismo genético, Transtornos da
alimentação.

Abstract: Eating disorders (ED) are serious psychiatric conditions with multifactorial etiology, it seems
genetic influence has an important role. Three genes were investigated: the receptor 5-hydroxitriptamine
(5-HT2A), the Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and the Estrogen Receptor ? (ER?). This study
aims at identifying the presence of polymorphisms (SNPs) in patients or in ex-patients with ED (Group of
patients - GP) and in wealthy women (Control Group - CG). The study was conducted with the Eating
Disorders Assistence Group at Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.
To calculate the Body Mass Index (BMI), we collected data referring to age, weight and height, we applied
the Eating Attitudes Test (EAT-26) to exclude a possible occurrence of disease in the CG (<21 points).
The polymerase chain reaction (PCR) was used to determine SNPs. For the statistical analysis we used
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 20.0): for the continuous variables (BMI and age), the
ANOVA and for the dichotomous variable (presence or not of SNPs), Chi-square test and Binary logistic
regression (pa ). There were 29 individuals of the GP and 78 of the CG. The age was 26,37±7,00 in the
GP and 28,65±6,67 in the CG (p=0,274), the BMI was 20,83±4,47Kg/m2 in the GP and 21,56±1,67Kg/m2
in the CG (p=0,294), and the EAT-26 was 30,34±18,83 points in the GP e 7,83±4,94 points in the CG
(p=0,000). We calculated the allelic and genotypic frequencies in the genes of the studied groups and
afterwards we did an analysis that joined genotypes with risk alleles for each gene. The genes 5HT2A
75,8% of GP and 38,4% of the CG presented the genotype with risk allele (GA and AA) (pX2 =0,253;
OR=1,964; IC95%=0,748-5,156 e pa =0,552). In the BDNF we found frequencies of 96,5% in the GP and
96,1% in the CG with genotypes with risk allele, MM and MV (pX2 =1,00); OR=1,120; IC95%=0,11211,221 e pa =0,362). Regarding the gene ER?, for the SNP present in the exon 5 (1082 G->A), the
frequency of risk genotypes GA and AA were of 6,8% in the GP and of 8,9% in the CG (pX2 =1,00;
OR=0,751; IC95%=0,147-3,841 and pa =0,883), and for the SNP located in the exon 8 (1730 A->G), the
frequency of risk genotypes AG and AA were of 65,5% in the GP and 83,3% in the CG (pX2 =0,064;
OR=0,380; IC95%=0,144-1,002 e pa =0,399). There were no significant differences between the studied
groups for the presence of risk alleles that may contribute to the development of ED. We concluded that
heterogeneity of Brazilian population, the low incidence of the disease in it and the limited sample of GP
may have influenced the similarities between the groups. Future studies using genetic markers of ethnicity
and a wider sampling may contribute to the promising trend of etiologic investigation.
Key words: Genes, Genetic polymorphisms, Eating disorders.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012013101001/publico/FELICIABIGHETTISARRASSINI.PDF

Nº de Classificação: 17598
SCARPARO, Ariane Fazzolo. Perspectivas do gerenciamento de enfermagem hospitalar. 2012 . p.
150. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
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Orientador: Chaves, Lucieli Dias Pedreschi
Resumo: A prática do gerenciamento de enfermagem necessita romper barreiras da influência do
método funcional e direcionar-se às práticas contemporâneas do gerenciamento do cuidado de
enfermagem, pautado pela ideia da gerência participativa, tendo como centralidade o usuário, criando
espaços coletivos, envolvendo todos os agentes do processo de trabalho, com a articulação da gerência
ao cuidado de enfermagem, na perspectiva de que, a partir dele,
emergem elementos para a
organização do trabalho de enfermagem. Entretanto, essa concepção de gerenciamento ainda é pouco
difundida e sua prática não está consolidada. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar, segundo a
ótica de enfermeiros que atuam na enfermagem brasileira na área de gerência, o gerenciamento de
enfermagem hospitalar
centrado no usuário, bem como descrever sua concepção, identificar as
prioridades e
sistematizar tendências futuras. Metodologicamente, foi realizado estudo exploratório
quantitativo, de mensuração de opinião, utilizando a técnica Delphi, com participação de enfermeiros
experts em gerenciamento de enfermagem hospitalar, atuantes em hospitais e em docência, em três
rodadas de opiniões para estabelecimento de consenso sobre o assunto. Os dados foram apresentados
segundo estatística descritiva e analisados a partir do referencial teórico sobre o tema. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados evidenciaram que o cenário atual no qual, o
gerenciamento de enfermagem está imerso, é influenciado pelo método funcional, sendo explícita a
necessidade de mudança de paradigma, sem, contudo, desconsiderar seus aspectos positivos, sendo o
gerenciamento do cuidado de enfermagem tendência potencial, por ter o usuário como foco das ações e
por considerar a
lógica das instituições, dos profissionais e usuário. Na atualidade, já é possível
identificar o enfoque do gerenciamento do cuidado, porém, sem a concretização na prática que se
encontra distanciada dos princípios que a norteiam. Identificou-se que há lacuna entre o panorama
atual e a perspectiva futura, na qual aspectos que ainda não fazem parte da realidade atual têm
perspectiva de concretização. A concepção versou sobre a articulação da gerência no cuidado de
enfermagem, sendo que, na ocorrência da cisão entre essas dimensões, são geradas deficiências na
assistência. Estabeleceu-se consenso quanto à necessidade de priorizar o cuidado como núcleo do
processo de trabalho e as ações gerenciais, tendo como finalidade a assistência. Para a implementação
do gerenciamento de enfermagem com foco no usuário, evidenciou-se a necessidade de desenvolver
competências pautadas no trabalho coletivo. Este estudo possibilitou identificar conhecimentos referentes
ao gerenciamento de enfermagem, na perspectiva da atualidade e do futuro. Entende-se que o
gerenciamento de enfermagem, com foco no usuário, articula gerência e assistência, sofre influência e
influencia as especificidades das diferentes clínicas. Identificar e discutir os pontos fracos e fortes,os
fatores facilitadores e dificultadores, bem como as características essenciais para a prática do
gerenciamento, favorece a reflexão sobre a estruturação dos processos e o direcionamento das ações
para que, de fato, as mudanças necessárias comecem a ocorrer. Trata-se de alternativa contemporânea
e inovadora para modificar moldes de gerenciamento ainda praticados que não têm obtido êxito ao
contemplar a integralidade da assistência ao usuário.
Palavras-chave: Enfermagem, Serviço hospitalar de enfermagem, Serviços de enfermagem.

Abstract: The nursing management practice needs to break barriers of the influence of the functional
method and direct itself to the contemporary practices of nursing care management, guided by the idea of
participative management, focused on users, creating collective spaces, involving all stakeholders of the
work process, jointly with nursing care managers, in the perspective that elements for the organization of
nursing work emerge from it. However, this conception of management is still not widespread and its
practice is not consolidated. This study aimed to characterize, according to the viewpoint of nurses
working in management of Brazilian nursing, the management of user-centered hospital nursing, and to
describe its design, identify the priorities and systematize future trends. It is an exploratory and
quantitative study, with measurement of opinion, using the Delphi technique, and with the participation of
nurses expert in hospital nursing management, who works in hospitals and in teaching, in three rounds of
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opinions to establish consensus on the subject. Data were presented according to descriptive statistics
and analyzed from the theoretical framework on the subject. The project was approved by the Research
Ethics Board. Results showed that the current scenario, in which nursing management is inserted, is
influenced by the functional method, and there is explicit need for a paradigm shift, without, however,
ignoring its positive aspects. Nursing care management is a potential trend, as it focuses its actions on
users and considers the logic of the institutions, professionals and users. Currently, it is possible to identify
the focus of care management, however, this is not found in practice, which is detached from its guiding
principles. Gaps were identified between the current situation and future perspective, in which aspects that
are not yet part of the current reality have a prospect of accomplishment. The design addressed the joint
management in nursing care, and, in the case of splitting between these dimensions, deficiencies in care
occur. Consensus was established regarding the need to prioritize care as the core of the work process
and management actions, aiming at care. For the implementation of nursing management focused on
users, there is need to develop skills based in collective work. This study identified knowledge related to
nursing management, in the perspective of present and future. It is understood that nursing management,
focused on users, articulates management and care, is influenced and influences the specificities of the
different areas. Identifying and discussing the strengths, weaknesses, facilitating factors and difficulties, as
well as the essential characteristics of the management practice, encourages reflection on the structuring
of processes and guides actions so that, in fact, the needed changes start to happen. It is a contemporary
and innovative alternative to modify management molds still practiced and that have not been successful
in providing comprehensive care to users.
Key words: Nursing Services, Hospital.
Notas Gerais: Registro online
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Nº de Classificação: 17599
GOMES, Betânia da Mata Ribeiro. A influência da família no consumo de álcool na adolescência.
2012. p. 157. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: Embora os fatores de risco ao consumo de drogas sejam bastante conhecidos, ainda pouco se
sabe sobre a dinâmica e a organização das famílias de adolescentes que consomem álcool, assim como
suas interrelações com a comunidade. Buscando compreendê-las, esta pesquisa objetivou analisar e
interpretar a influência da família no consumo de álcool por adolescentes, a partir dos referenciais
teóricos do interacionismo simbólico e da perspectiva sistêmica de família. Para tanto, adotou-se como
campo de estudo a Unidade de Saúde da Família Emocy Krause, localizada no Distrito Sanitário IV, da
cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Os participantes do estudo foram 22 membros de dez famílias,
dentre os quais estavam onze
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de quatorze a
dezenove anos, e que consumiam álcool. As técnicas utilizadas para coleta de dados foram: observação
e entrevista em profundidade, baseada modelo Calgary de Avaliação da Família, para obtenção de
informações que permitissem a avaliação dos componentes estrutural, de desenvolvimento e funcional
das famílias, além da
construção do genograma e do ecomapa familiar. A análise dos dados foi
realizada
empregando-se a análise temática do tipo indutiva. Foram elaborados três temas: na
internalidade da família: fragilidade e conflitos; entre nós: limites, responsabilidades e esperança; e
decisão pela bebida: diversão permeada por riscos. O primeiro tema aborda as fragilidades das famílias,
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como as relações interpessoais conflituosas, o padrão de comunicação intrafamiliar, a experiência de
separação e as perdas, e os
conflitos vividos entre seus componentes. O segundo tema trata da
interação entre os componentes da família, caracterizada pela desestruturação, envolvendo o consumo
abusivo de bebidas alcoólicas pelos familiares e desrespeito, marcando os limites de atuação da família
que contribuíram para que os adolescentes se aproximassem das bebidas alcoólicas. Mesmo assim, a
família não se eximiu de sua
responsabilidade para com seus membros, bem como manteve a
esperança, nutrida pelas aspirações e religião dos seus membros. Por fim, a decisão pela bebida retrata
o contexto do consumo de álcool e as motivações para esse consumo. Os adolescentes apontaram
como motivos o prazer e a diversão, sem ignorar os prejuízos do uso abusivo da bebida alcoólica. A
diversão associou-se a músicas que
se aproximavam do contexto de vida dos adolescentes,
incentivando o consumo de bebidas e funcionando como escape dos problemas familiares. Concluiu-se
que, tanto a família quanto o contexto sociocultural de inserção dos adolescentes podem influenciar, ao
mesmo tempo, de forma positiva e negativa o uso e o abuso de álcool. A estrutura e composição da
família, o padrão de interação familiar, a comunicação entre seus membros, a religião e a esperança
são componentes que
ser articulam diretamente com a prática do consumo de álcool pelos
adolescentes e podem ser alvo de intervenção na enfermagem.
Palavras-chave: Adolescente, Bebidas alcoólicas, Enfermagem pediátrica, Família.

Abstract: Although the risk factors for drugs consumption are well known, little is known so far about the
dynamics and organization of families of families of adolescents who consume alcohol, as well as about
their interrelations with the community. In the attempt to understand them, this research aimed to analyze
and interpret the influence of the family on alcohol consumption by adolescents, based on the theoretical
frameworks of symbolic interactionism and the systemic family perpective. Therefore, the place of study
was the family health unit emocy krause, located in health district IV in Recife, Pernambuco, Brazil. The
study subietcs were 22 of ten families, including eleven male and female adolescents between 14 and 19
years old who consumed alcohol and were considered index cases the following data collection
techniques were used: observation and in-depth interview, based onthe calgary model of family
assessment, to obtain information to assess the structural, development and functional components of the
families, bsides the construction of the genogram and the family ecomap. Inductive thematic abalysus was
used to analyse the data. three themes were elaborated: in the family´s internality: weakness and
conflicts; among us: limits, responsabilities and hope and desire for the drink: diversion permeated by
risks. The first theme addresses the families' weaknesses, including conflicting interpersonal relations, the
intra-family communication standard, the separation experience and losses, and conflicts experienced
among family members. The second theme refers to the interaction among family members, characterizes
by loss of structure, incolving alcohol abuse by family members and disrespect, outlining family activities
that contributed for adolescents to approachalcoholic beverages. Nevertheless, the family did not refuse
the responsibillity towards its members and kept uo hope, mourished by aspirations and members'
religion. Finally, the decision to drink picturesthe consumption context and the motivations to consume
alcohol. The adolescents appointed pleasure abd fun as motives, without ignoring the harm of alcohol
abuse. Fun was asociated with songs that approached the adolescent's life context, encouraging drinking
and functioning as an escape from family problems. It was concluded and composition, the family
interaction standard, communication among family members, religion and hope are components that
directly articulate with adolescents' alcohol consumotion ans can be targets of nursin intervention
Key words: Adolescent, Alcoholic beverages, Family, Pediatric nursing.

Nº de Classificação: 17600
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LANDIM, Camila Aparecida Pinheiro. Adaptação cultural para o Brasil e Portugal do instrumento
Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC). 2012. p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Teixeira, Carla Regina de Souza
Resumo: O Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) é o único instrumento disponível na
literatura científica para avaliação da qualidade do cuidado sobre os elementos do Modelo de Cuidados
Crônicos, na perspectiva da pessoa com condição crônica. No contexto cultural do Brasil e de Portugal,
não há instrumentos para avaliar essa dimensão de cuidado no diabetes mellitus (DM), considerada
como uma importante condição crônica, em decorrência da sua prevalência e mortalidade mundial.
Trata-se de um estudo metodológico com o objetivo de realizar a adaptação cultural para o Brasil e
Portugal do instrumento PACIC. Constituído por 20 itens, o PACIC possui cinco domínios: Participação
Ativa do Paciente no Tratamento, Modelo do Sistema de
Cuidado/Modelo para a Prática,
Estabelecimento de Metas/Adaptação, Resolução de Problemas/Contexto e Seguimento/Coordenação.
O processo de adaptação cultural seguiu as etapas preconizados pela literatura: Tradução, Comitê de
Especialistas,
Retrotradução (Back-Translation), Pré-Teste e Entrevista Cognitiva. O estudo foi
realizado em ambulatório de endocrinologia, de uma unidade básica distrital de saúde no município de
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil e de um hospital público e de ensino na cidade do Porto, Portugal. Os
dados foram obtidos por meio da entrevista dirigida, nos meses de novembro (Brasil) e maio (Portugal) de
2012. Mediante os critérios de seleção, a população do estudo foi constituída por 50 pessoas brasileiras e
50 pessoas portuguesas, perfazendo um total de 100 pessoas com DM. Para a coleta de dados foi
utilizado os instrumentos Impressão Geral e Específica do Projeto DISABKIDS®. Para apresentação dos
resultados utilizou-se análise descritiva, por meio de quadros e tabelas. Os resultados encontrados foram
satisfatórios, demonstrando que o instrumento foi considerado muito bom pela maioria da população do
estudo, com questões fáceis de entender e categorias de respostas não difíceis de serem utilizadas.
Somado a isso, 92% (Brasil) e 86% (Portugal) dos participantes declararam que os itens do instrumento
são muito relevantes para o diabetes mellitus, como condição de saúde. Visando a maneira como os 20
itens do instrumento avaliado foram formulados, a maioria mostrou-se de fácil compreensão, apenas
quatro (6, 10, 12 e 16) foram adaptados culturalmente no Brasil e um (19) em Portugal. Conclui-se que o
estudo resultou em um instrumento adaptado culturalmente e compreensível para o Brasil e Portugal. Há
necessidade de prosseguir com a avaliação das propriedades psicométricas para o estudo de validação
do instrumento adaptado em ambos os contextos culturais.
Palavras-chave: Adaptação, Brasil, Diabetes mellitus, Doença crônica, Enfermagem, Portugal, Tradução.

Abstract: The patient Assessment of Chronic Illness care (PACIC) is the only instrument available in the
scientific literature to assess the quality of care for the elements of Chronic Care Model from the
perpectives of individuals with chronic diseases. In the Brazilian Cultural context , there is no instrument to
evaluate this dimension in the care provides for diabetes mellitus (DM) patients, wich is considered an
important chronic condition due to its prevalence and mortality worldwide, nor is there one in the
portuguese cultural context. This methodological study´s objective was to perform the cultural adaptation
of the PACIC instrument for both Brazil and Portugal. There is a need to assess its psychometric
properties to validate the adapted instrument for both cultural contexts.
Key words: Translating, Brazil, Adaptation, Chronic Disease, Diabetes Mellitus, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17042013144940/pt-br.php
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Nº de Classificação: 17601
NICOLUSSI, Adriana Cristina. Relaxamento com imagem guiada: influência sobre a qualidade de vida
relacionada à saúde de pacientes com câncer durante o tratamento quimioterápico. 2012. p. 158. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo do cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: Nas últimas décadas, o câncer tornou-se um problema de saúde pública mundial; seu
diagnóstico e tratamento causam significantes morbidades físicas e psicológicas, comprometendo a
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dos sobreviventes. Terapias Complementares e
Alternativas, como as terapias mente-corpo, tem sido usadas por pacientes com câncer para reduzir
sintomas e outros efeitos colaterais do tratamento. Objetivo: avaliar o efeito da intervenção de
Enfermagem: Relaxamento com Imagem Guiada (visualização) sobre a QVRS e sobre a depressão de
pacientes adultos com câncer durante o tratamento quimioterápico. Metodologia: estudo quantitativo,
quase-experimental, longitudinal e prospectivo, realizado no Centro Especializado de Oncologia e na
Central de Quimioterapia do Hospital das Clínicas, Ribeirão Preto-SP, Brasil. Os pacientes foram
divididos em dois Grupos: Controle e Intervenção (GC e GI) e o GI foi submetido às sessões de
relaxamento com imagem guiada durante o tratamento quimioterápico; ambos os grupos responderam
aos questionários de QVRS (EORTC QLQ-C30) e de depressão (Inventário de Depressão de Beck) no
início, meio e final do tratamento. Resultados: a amostra total e por grupo (baseline) foi composta na
maioria por mulheres, entre 40 e 59 anos, casadas, aposentadas ou donas de casa, católicas, residentes
em Ribeirão Preto, com baixo nível de escolaridade (ensino fundamental). Os cânceres mais frequentes
foram: mama, intestinal e gástrico. No tempo 1, ambos os grupos apresentaram como sintomas mais
frequentes: dor, fadiga, insônia e perda de apetite e estavam 'sem depressão'. No decorrer do estudo, na
comparação entre grupos, diferenças estatisticamente significantes foram encontradas, em T1 com o GC
apresentando melhores escores para EGS/ QV geral, função social e náuseas e vômitos. Em T2, as
diferenças foram significantes para função física e em T3 para as funções físicas, emocional,
desempenho de papel, fadiga e náuseas e vômitos, com melhores escores para o GI. Na comparação
entre os tempos, o GC teve prejuízo nas funções física, emocional e social, náuseas e vômitos e
constipação, enquanto que o GI apresentou melhora da função emocional. De acordo com o IDB, as
diferenças foram estatisticamente significantes entre os grupos e entre os tempos, com o GI
apresentando mais pacientes 'sem depressão' do que o GC. Conclusão: Os resultados evidenciaram que
a intervenção de relaxamento com imagem guiada foi eficaz para melhorar a QVRS em várias funções
(física, emocional, desempenho de papel), sintomas (náuseas e vômitos, dor, insônia, perda de apetite) e
depressão. Esta técnica simples, de baixo-custo, segura e benéfica levou a um relaxamento físico e
mental do paciente, observado através dos parâmetros fisiológicos e instrumentos de QVRS e depressão
utilizados, confirmando a hipótese de que o Relaxamento com Imagem Guiada proporciona melhora na
QVRS e na depressão de pacientes adultos com câncer em tratamento quimioterápico. Espera-se que a
prática da intervenção Relaxamento com Imagem Guiada seja divulgada e difundida no trabalho do dia-adia do enfermeiro, para que em um futuro próximo, possa beneficiar os pacientes oncológicos com estas
terapias.
Palavras-chave: Cancer, Enfermagem oncológica, Qualidade de vida, Qualidade de vida relacionada à
saúde, Quimioterapia, Relaxamento com imagem guiada.

Abstract: In recent decades, cancer has become a public health problem worldwide; the diagnosis and its
treatment cause significant physical and psychological morbidity, compromising Health- Related Quality of
Life (HRQoL) of survivors. Complementary and Alternative Therapies, such as mind-body therapies, has
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been used by cancer patients to reduce symptoms and other side effects of treatment. Objective: To
evaluate the effects of nursing interventions: Relaxation with Guided Imagery (visualization) on HRQoL
and on depression in adult patients with cancer during chemotherapy. Methodology: quantitative, quasiexperimental, longitudinal and prospective study conducted in the Specialized Oncology Center and in the
Chemotherapy Center of Clinical Hospital, Ribeirão Preto-SP, Brazil. The patients were divided into two
groups: Control and Intervention (CG and IG) and IG received relaxation sessions with guided imagery
during chemotherapy, both groups responded to questionnaires about HRQoL (EORTC QLQ-C30) and
depression (Beck Depression Inventory) at the beginning, middle and end of treatment. Results: The total
sample and by group (baseline) was composed mostly of women, between 40 and 59 years old, married,
retired or housewives, Catholic, living in Ribeirão Preto, with a low educational level (elementary school).
The most common cancers were breast, bowel and gastric. At one time, both groups showed most
common symptoms: pain, fatigue, insomnia and loss of appetite and were 'not depressed'. During the
study, the comparison between groups, statistically significant differences were found in T1 with CG
showing better scores for global QoL, social functioning, and nausea and vomiting. In T2, the differences
were significant for physical functioning and T3 to physical functioning, emotional functioning, role
functioning, fatigue, and nausea and vomiting, with better scores for IG. Comparing the times, the CG had
impairment in physical, emotional and social functioning, nausea and vomiting, and constipation, while the
IG showed improvement in emotional functioning. According to the BDI, the differences were statistically
significant between groups and between times, with most patients of IG presenting 'no depression' than
the CG. Conclusion: The results showed that the intervention of relaxation with guided imagery was
effective for improving HRQoL in various functions (physical, emotional and role functioning), symptoms
(nausea and vomiting, pain, insomnia, loss of appetite) and depression. This technique is simple, low-cost,
safe and beneficial and this intervention led to a physical and mental relaxation of the patient, observed
through the physiological parameters and HRQoL and depression instruments used, confirming the
hypothesis that Relaxation with Guided Imagery provides improvement in HRQoL and depression in adult
cancer patients undergoing chemotherapy. It is hoped that the practice of intervention of Relaxation with
Guided Imagery is disclosed and disseminated in the day-to-day nursing, so that in the near future,
patients with cancer can benefit from these therapies
Key words: Relaxation, Guided imagery, Drug therapy, Health-related quality of life, Oncologic nursinf,
Quality of life, Cancer.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10012013133653/publico/ACNICOLUSSI.PDF
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SANTOS, Ana Paula Milla dos. Biomonitoramento vegetal da qualidade do ar em Ribeirão Preto SP. 2012. p. 162. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde ambiental
Orientador: Huaman, Carlos Alberto Martinezy
Resumo:.O monitoramento da qualidade do ar em Ribeirão Preto-SP é realizado pela Cetesb por
métodos convencionais e, até o momento, nenhum estudo experimental sobre biomonitoramento da
poluição atmosférica foi realizado na região. O município apresenta um crescente número de veículos
automotores e está localizado em uma das regiões mais
importantes do país para o setor
sucroalcooleiro. A frequente queima da biomassa insere a região na lista do campo de atuação do
VIGIAR-Programa de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, sendo de interesse, tanto
o monitoramento da poluição do ar, como o conhecimento dos indicadores de saúde da população
exposta. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade do ar em Ribeirão Preto
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por meio de biomonitoramento vegetal, relacionando ao quadro de morbidade respiratória da população.
Os experimentos foram conduzidos em três regiões urbanas do município, durante dois períodos: março
a junho e julho a outubro de 2011. Em cada região foram expostas 24 mudas
de cada espécie,
Tibouchina pulchra e Tradescantia pallida, a 50% de sombreamento e a pleno sol. Foram analisados
parâmetros fisiológicos, anatômicos, de crescimento e a composição química foliar. Os resultados foram
comparados entre regiões e tratamentos de sol e sombra, relacionado-os com parâmetros ambientais
(MP10, NO2, O3, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação e radiação solar). O quadro de
morbidade respiratória da população foi analisado, buscando-se relacionar dados de internações do
Datasus com indicadores ambientais obtidos na Cetesb e no CIIAgro, entre 2009 e 2011. Os resultados
indicaram que os níveis de poluentes atmosféricos no município, no período do estudo, comprometeram
a capacidade fotossintética das plantas, afetando significativamente o seu crescimento. Em geral, as
plantas expostas na região central apresentaram maior fotoinibição, menor teor de clorofila total, menor
atividade específica da SOD, menor espessura foliar, menor AFE, menor produção de biomassa e maior
acúmulo foliar de elementos químicos relacionados à poluição atmosférica. Ainda, foi possível observar
maior efeito genotóxico durante a formação de gametas em T. pallida, em plantas expostas nessa
região, caracterizada
por intenso fluxo de veículos. Quanto à relação entre a taxa de internações
hospitalares por doenças respiratórias e a concentração mensal de MP10 e NO2, destaca- se que,
mesmo diante de níveis de poluição abaixo dos limites permitidos pelos padrões nacionais, foi observada
uma associação moderada, principalmente entre crianças menores de cinco anos de idade, no período
mais seco e frio do ano. Os resultados encontrados com esta pesquisa poderão servir como subsídios
para a implementação dos novos padrões de qualidade do ar, atualmente em discussão no estado de
São Paulo, ao revelar importantes indicadores de estresse em plantas devido à exposição a poluentes
atmosféricos, mostrando ser factível a utilização do biomonitoramento para avaliação da qualidade do
ar, como ferramenta complementar, além de um importante elemento para programas de educação
ambiental. Esta pesquisa também revela a importância de adoção de evidências científicas, quanto ao
impacto da poluição do ar
sobre a saúde, pelo sistema de gestão ambiental, estimulando o
desenvolvimento de estratégias inovadoras para alcançar melhores indicadores de qualidade do ar.
Ainda, esta investigação traz novas ferramentas para a identificação de áreas de atenção ambiental
atmosférica de interesse para a saúde, assim como de grupos populacionais expostos à poluição do ar,
o que representa um dos grandes desafios do Programa de Ações Prioritárias da Vigilância em Saúde
do VIGIAR, não apenas no estado de São Paulo, mas também em realidades similares.
Palavras-chave: Doenças respiratórias, Estresse oxidativo, Indicadores biológicos, Poluição do ar,
Saúde ambiental.
Abstract: The air quality monitoring in Ribeirão Preto is carried out by Cetesb with conventional methods
and, until now, no experimental study on air pollution biomonitoring was conducted in the region. The city
has a growing number of motor vehicles and is located in one of the most important regions of the country
for the sugarcane sector. The frequent burning of biomass inserts the region in the list of VIGIARSurveillance Program on Environmental Health of the Ministry of Health, and is of interest, both the
monitoring of air pollution, such as knowledge of the health indicators of the population exposed, being of
interest, both the monitoring of air pollution, and the indicators of exposed population's health. In this
context, this study aimed to assess the air quality in Ribeirão Preto through plant biomonitoring, relating to
the framework of respiratory morbidity of the population. The experiments were conducted in three points
of the city during two periods: from March to June and from July to October 2011. In each point 24
seedlings of each species, Tibouchina pulchra and Tradescantia pallida, were exposed in 50% shade and
full sun. Physiological, anatomical, growth parameters and chemical leaf composition were analyzed in
these plants. The results were compared between regions, under treatments of sun and shade, relating
them with environmental parameters (PM10, NO2, O3, temperature, air relative humidity, rainfall and solar
radiation). Still, the respiratory morbidity of the population was analyzed, relating Datasus data on
respiratory hospitalizations with environmental indicators obtained in Cetesb and CIIAgro between 2009
and 2011. The results indicated that the levels of air pollutants in the city undertook the photosynthetic
capacity of the plants, significantly affecting their growth. In general, the plants exposed in the central
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region showed greater photoinhibition, lower total chlorophyll content, lower specific activity of SOD, lower
leaf thickness, lower AFE, lower biomass production and higher accumulation of leaf chemical elements
related to air pollution. It was also possible to notice greater genotoxic effect during the gametes formation
in T. pallida, in plants exposed in this region, characterized by intense traffic flow and consequently higher
concentration of air pollutants. Even with pollution levels below the limits allowed by national standards, it
was observed a moderate association between the rate of hospitalization for respiratory diseases and the
monthly concentration of PM10 and NO2, especially among children under five years old, in the driest and
coldest period of the year. The results of this research may serve as subsidies for the implementation of
new air quality standards, currently under discussion in the São Paulo state, revealing important indicators
of stress in plants due to exposure to air pollutants, showing to be feasible the use of biomonitoring
assessment of air quality as a complementary tool, and an important element for environmental education
programs. This research also shows the importance of adopting scientific evidence about the impact of air
pollution on health, by the environmental management system, stimulating the development of innovative
strategies to achieve better indicators of air quality. Still, this research provides new tools for identifying
areas of atmospheric environmental attention, of interest to health, and population groups exposed to air
pollution, which is one of the great challenges of the Priority Actions Programme of Surveillance health of
VIGIAR, not only for the state of São Paulo but also in similar situations.
Key words: Biological indicators, Air pollution, Environmental health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013132054/pt-br.php

Nº de Classificação: 17604
JAQUES, André Estevam. Significado da sexualidade e assuntos correlatos no contexto escolar por
professores do ensino fundamental na educação sexual: experiência de uma pesquisa-ação. 2012.
p. 182. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sonia Maria Villela
Resumo: No cenário da educação relativo à saúde, as questões sexuais são responsáveis por uma
série de fatores que podem tanto contribuir com a promoção da saúde sexual e reprodutiva quanto a
levar os indivíduos a transtornos severos. Caso não exista uma política de abertura para lidar com esses
problemas, principalmente na adolescência, de forma dialogada, sincera e honesta, cabe ao enfermeiro
compreender
que a sexualidade e seus diversos desdobramentos dependem de uma série de
condições econômicas, ambientais, socioculturais propícias, entre outros, como condicionantes e/ou
determinantes da condição de saúde. Objetivo: Identificar o significado de sexualidade, violência sexual
e educação sexual junto aos professores atuantes no ensino fundamental de uma escola pública do
Estado do Paraná, procurando desenvolver conjuntamente com eles, um programa educativo visando
instrumentalizá-los para a ação educativa neste sentido. Metodologia: Pesquisa qualitativa, mediatizada
pela pesquisa-ação, que permite levantar problemas e, propor posteriormente ações educativas. Para a
coleta de dados utilizamos a entrevista, com a aplicação de questionário e a observação participante
com o uso do diário de campo. A amostra foi constituída por 23 professores do ensino fundamental de
uma cidade do interior paranaense. Adotamos como critérios de inclusão: ser professor efetivo, atuar no
ensino fundamental e aceitar participar, voluntariamente, do estudo. Análise dos dados: esses foram
levantados, através das respostas emanadas pelos participantes da pesquisa.
Foram trabalhados
qualitativamente e, portanto, por categorização, permitindo o
agrupamento de todos os elementos
convergentes e/ou divergentes, apropriados e/ou ajustados às reflexões, de acordo com a discussão,
associados aos dados obtidos no estudo. Resultados: Depreendemos que a maioria dos professores
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pesquisados
relacionou o conceito de sexualidade ao ato sexual. Destacaram que os pais ainda
possuem dificuldades em discutir o assunto no contexto familiar. Reconheceram a
existência de
inúmeras dificuldades em discutir a temática na escola. Os professores percebem que na sociedade
contemporânea há uma intensa valorização do ato sexual,
contribuindo para a vivência de uma
sexualidade narcisista, imediatista e individualista.
Demonstraram vasta consciência social sobre a
influência das estruturas sociais na
disseminação da violência sexual. Apontaram que a principal
dificuldade na abordagem sobre sexualidade em sala de aula relaciona-se ao seu despreparo e falta de
conhecimento sobre o assunto. Reconheceram que não há um programa específico sobre a temática
sexual, além da ênfase na importância da interação da família na elaboração e implementação da
educação sexual no espaço escolar. Portanto consideramos que a enfermagem enquanto prática social
deve ocupar efetivamente o
espaço escolar contribuindo para o preparo dos professores no
enfrentamento desse
grande desafio que é a educação sexual, pois mesmo com os diversos
dispositivos legais
esta prática não tem sido efetiva e ainda perpetua-se a visão biologicista em
detrimento de uma educação libertadora, dialógica, crítica e transformadora.
Palavras-chave: Educação em saúde, Educação sexual, Enfermagem, Saúde sexual e reprodutiva,
Sexualidade.

Abstract: In the educational scenario, relating to health, the sexual matters are responsible for a
succession of factors which can head individuals to severe pertubatinon. if there is no political discussion
to deal with can head individuals to severe perturbation. If there is no political discusion to deal with those
problem, mainly in the adolescence, in a dialogued way, sincere and honest, it is the nurse who is in
charge of understanding that the sexuality and its several unfolding depende on a series of financial,
environmental, socio-cultural conditions, among others, as conditioning and/or determinant of the health
condition. We inferred that the majority of the interviewed teachers understand the concept of sexuality as
the sex act itself. They highligted that the parents still have some difficulties discussing this matter in the
familiar context. They recognized that there are countless difficulties discussing this issue at school.
Teachers noticed that, nowadays, in the society there is a strong valuation of the sex act, contributing to
the existing of a narcissist, imediatist and individualist sexuality. they showed a wide social consciousness
about the unfluence of the social structures in the spreading of the sexual violence. They also pointed the
main difficult approaching about the sexuality in the classroom, their own lack of preparation and
knowledge about this matter. They acknowledged that there is no specified program about sexuality, but
the emphasis in the importance of the importance of the family interaction in the developing and
application of the sexual education inside the school environment. Therefore, we consider that nursing, as
a social activity, must, effectively, take part part in the school environment contributing for the teachers
preparation to face this huge challenge, the sexual education, because even with several legal
mechanisms, this practive has not been effective and it still remains the biologistic view to the detriment of
a liberating, dialogical, critical and a transforming education.
Key words: Nursing, Health Education, Sexuality, Sex Education, Sexual and reproductive health.
Notas Gerais: Registro online

Nº de Classificação: 17605

CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira de. Pesquisa-ação em ciências da saúde: bibliometria e
análise conceitual em teses e dissertações da Universidade de São Paulo. 2012. p. 206. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sonia Maria Villela
Resumo: A pesquisa-ação, desde a sua origem, associada às Ciências Sociais, sofreu diferentes
incorporações teóricas, tanto relacionadas ao seu conceito quanto à sua prática, que resultaram em
muitas interpretações distintas que, às vezes, podem dificultar o seu emprego em
produções
acadêmicas da área de Ciências da Saúde. Objetivo: identificar e caracterizar as teses de doutorado e
as dissertações de mestrado produzidas nos programas de pós-graduação de Ciências da Saúde da
Universidade de São Paulo (USP), entre 2000 a julho de 2012, em que foi utilizada a metodologia de
pesquisa-ação, além de analisar os conceitos de pesquisa- ação que foram empregados nestes
trabalhos. Metodologia: utilizamos o método bibliográfico, a bibliometria e a Teoria Comunicativa da
Terminologia (TCT), através da abordagem qualitativa e quantitativa. Usamos como fonte de dados, a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD/USP) e como instrumento, usamos uma ficha
de coleta de dados validada por especialistas. Realizamos a análise dos dados de forma manual.
Resultados: a pesquisa-ação foi utilizada em 49 trabalhos (31 de doutorado e 18 de mestrado), de
autoria de 45 diferentes alunos/autores que, em sua maioria, tinham formação
em Enfermagem
(54,17%), atuando na linha de pesquisa de Educação em Saúde e Formação de Recursos Humanos
(51,02%), do Programa de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica
(55,10%), da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) (61,22%), sob a orientação de uma mesma docente (48,98%).
Predominou trabalhos defendidos entre 2007 e 2011
(61,22%), em que o pesquisador atuava,
previamente, no campo de aplicação do estudo (59,19%), desenvolvidos sem apoio financeiro de órgãos
de fomento (69,39%). Os trabalhos
apresentaram abordagem qualitativa, com temáticas sobre
pesquisa-ação (5,91%), enfermagem (5,38%) e educação em saúde (3,76%), tendo como foco principal
a formação/prática do profissional de saúde (44,90%). Nestes, prevaleceu o emprego da pesquisaação crítica (89,80%), com a realização de todas as etapas da pesquisa-ação indicada por Thiollent.
Identificamos 124 citações relacionadas ao conceito de pesquisa-ação (média=2,82 citações/trabalho),
provenientes de 50 referências e 48 autores diferentes. Em
sua maioria, eram livros (58,06%),
publicados em português e, na década de 2000. O livro Metodologia da pesquisa-ação foi empregado
para conceituar a pesquisa-ação por 88,64%
dos trabalhos. Em ordem decrescente, os autores
Thiollent, Bueno e Freire foram os mais citados. Identificamos 356 excertos de citações relacionados ao
conceito de pesquisa-ação (média=8,09 excertos/trabalho). A pesquisa-ação foi conceituada mediante a
descrição dos tipos de pesquisas relacionadas a essa metodologia, sua origem, aplicação e princípios
básicos. Considerações finais: a aplicação da pesquisa-ação em teses de doutorado indica que esta
metodologia apresenta rigor científico adequado às exigências de estudos considerados complexos. A
pesquisa-ação foi conceituada, principalmente, através de fontes específicas sobre o tema em questão,
com a utilização de um núcleo principal de fontes e de
atores utilizados como referências para
conceituar a temática em foco.
Palavras-chave: Análise conceitual, Bibliometria, Ciências da Saúde, Pesquisa-ação.

Abstract: Action research, since its origin, linked to the Social Sciences, presented various forms of
theoretical inclusions, related to its concept and practice, which resulted in many different interpretations
that can sometimes hinder its use in academic productions in the area of Health Sciences. Objective: to
identify and characterize the dissertation of masters and doctorate theses developed in the post-graduate
program in Health Sciences of the University of São Paulo (USP), between 2000 and July 2012, in which
was used the action research methodology, apart from analyzing the concepts of action research were
used in these studies. Methodology: We used the review of literature, the bibliometrics and
Communicative Theory of Terminology (TCT), through qualitative and quantitative approach. It was used
as a data source, the Digital Library of Theses and Dissertations of USP (BDTD/USP) and it was used a
data collection form, validated by experts. We conducted data analysis manually. Results: action research
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was used in 49 studies (31 doctorates and 18 masters), which were written by 45 different
students/authors, who mostly had training in Nursing (54.17%), working in line research in Health
Education and Training Human Resources (51.02%) of the Graduate Program in Psychiatric Nursing
(55.10%), of the Nursing School of Ribeirão Preto (EERP) (61.22%), under the supervision of the same
teacher (48.98%).Studies defended predominated between 2007 and 2011 (61.22%), in which the
researcher worked previously in the field of study (59.19%), which were developed without the financial
support of funding agencies (69.39% ). The studies had qualitative approach, presenting themes about
action research (5.91%), nurses (5.38%) and health education (3.76%), with the main objective of
formation/practice of the health care professionals (44.90%). In these studies, the prevailing use of critical
action research (89.80%), with the completion of all stages of the research- action indicated by Thiollent.
In the studies analyzed, we identified 124 citations related to the concept of action research (mean = 2.82
citations/study), from 50 authors and 48 different references. Most part of it was books (58.06%),
published in Portuguese in the 2000s. The book Action research methodology was employed to
conceptualize action research by 88.64% of the studies. In descending order, the authors Thiollent, Bueno
and Freire were the most cited. We identified 356 excerpts of citations related to the concept of action
research (mean = 8.09 excerpts/study). Action research was conceptualized by describing the types of
research related to this methodology, its origin, and applying basic principles. Final considerations: the
application of action research in the theses indicates that this methodology has adequate scientific rigor to
the demands of the studies considered complex. Action research was conceptualized mainly through
specific sources on the topic in question, with the existence of a core group of actors and sources used as
references to conceptualize the thematic in focus.
Key words: Action Research, Bibliometrics, Conceptual Analysis, Health Sciences.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012013104848/publico/SARAHTARCISIAREBELOFERREIRADECARVALHO.PDF

Nº de Classificação: 17606

TEIXEIRA, Thalyta Cardoso Alux. Análise de causa raiz de incidentes relacionados à segurança do
paciente na assistência de enfermagem em unidades de internação, de um hospital privado, no
interior do Estado de São Paulo. 2012 . p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.

Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Cassiani, Silvia Helena de Bortoli
Resumo: Atualmente a maioria das instituições vem buscando a qualidade da assistência, a segurança
dos pacientes e o gerenciamento de riscos nos serviços de saúde, a fim de proporcionarem uma
assistência livre de riscos e danos, o que pressupõe que incidentes sejam analisados para prevenir sua
ocorrência. Trata-se de um estudo do tipo exploratório, cujo objetivo foi analisar dois tipos de incidentes
relacionados à segurança do paciente, na assistência de enfermagem, que foram notificados em um
hospital geral e privado, do interior do Estado de São Paulo, no período de janeiro a março de 2012, por
meio da metodologia da Análise de Causa Raiz. Dessa forma, o universo em estudo foi constituído por 62
incidentes relacionados à segurança do paciente, sendo 11 quedas e 51 erros de medicação notificados.
A pesquisa foi realizada em duas fases, sendo que, na primeira fase, os dados dos formulários de
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notificação e dos prontuários dos pacientes foram transcritos para o instrumento de coleta de dados. Na
segunda fase, incidentes relacionados à segurança dos pacientes e que causaram danos, em relação às
quedas, ou que tinham potenciais, no caso dos erros de medicação, foram submetidos a essa análise.
Assim, 82,3% dos incidentes notificados foram erros de medicação, e 17,7% foram quedas. A maioria
dos incidentes ocorreu nas alas de internação, e a equipe de enfermagem se envolveu em 78,5% dos
incidentes. Os erros de omissão (31,5%), de horário (22,2%), de técnica de administração (14,8%) e de
dose (14,8%) foram os principais tipos de erros de medicação ocorridos. O custo das quedas foi R$ 91,88
e dos erros de medicação foi R$ 1.188,43. Os eletrólitos, antimicrobianos e analgésicos foram os
principais medicamentos envolvidos nos erros de medicação. Com relação aos fatores causais das
quedas analisadas, 25,7% foram relacionadas à categoria paciente, 22,9%, à equipe, 17,1%, ao
ambiente, 14,3%, à tarefa, 11,4%, ao indivíduo e 8,6%, à gestão. Um total de 83 causas contribuiu com a
ocorrência dos erros de medicação, sendo que a categoria gestão contribuiu com 32,6% dos erros,
indivíduo com 21,7%, equipe com 19,3%, ambiente com 12,0%, tarefa com 9,6% e paciente com 4,8%.
Posteriormente, recomendações para evitar a ocorrência desses incidentes na instituição, focando as
melhores práticas, foram propostas.
Palavras-chave: Enfermagem, Qualidade da assintência à saúde, Segurança do paciente.
Abstract: Presently most institutions have sought care-provision quality, patient safety and risk
management in health care services so as to provide risk and damage-free caregiving, wich presupposes
thar incidents should be analyzed in order to prevent their occuuence. This is an exploratory study the
objective of which was to analyze two types of patient-safety-related incidents occurring during nursing
care at a general private hospital in São Paulo state from january to march 2012 by means of the Root
Cause Analysis Methodology. Hence, the universe under study consisted of 62 patient-safety-related
incidents, of wich 11 were falls and 51 were reported medication errors.
Key words: Accidental Falls, Medication Errors, Patient Safety, Quality of Health Care, Safety
Management.
Notas Gerais:Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17042013160047/pt-br.php

Nº de Classificação: 17610

CANALLI, Rafaela Thais Colombo. Riscos ocupacionais e acidentes com material biológico em
profissionais de enfermagem da saúde coletiva. 2012. p. 189. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: probemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Moryia, Tokico Murakawa
Resumo: Trata-se de pesquisa descritiva, quantitativa com objetivo de analisar os riscos ocupacionais e
acidentes em profissionais de enfermagem da saúde coletiva, com ênfase no material biológico - MB.
Teve como local de estudo os municípios de um Colegiado de Gestão Regional do Estado de São
Paulo, Brasil e foi desenvolvida em duas fases. Na primeira, os dados foram extraídos das fichas de
notificação de
acidentes do período de agosto de 2006 a agosto de 2011. Na segunda, foram
coletados por meio de entrevista realizada com 158 profissionais. Os dados digitados
foram
transportados para análise no programa SPSS versão 16.0. Nas fichas de notificação, verificou-se
registro de 30 acidentes, notificados por 30 profissionais; 90% ocorreram por exposição a MB, 6,7% por
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quedas e 3,3% por mordedura de animal
doméstico. Na entrevista, 56 profissionais mencionaram
ocorrência de um ou mais tipos de acidentes de trabalho no período de 2006 a 2011, sendo que 45
relataram acidentes com MB, oito com cortes e perfurações com material limpo, cinco quedas, quatro
acidentes de trajeto e dois, outros tipos. No total, foram 74 acidentes com MB relatados
por 45
profissionais: 50 percutâneos, 19 em pele íntegra, quatro em mucosas e um em pele lesada. A maior
parte se deu por exposição ao sangue (91,9%); durante remoção de punção venosa (16,2%). Em 67,6%
dos casos, os profissionais não utilizavam
equipamentos de proteção individual, embora 77%
afirmassem que os tinham à disposição. Em 50% dos acidentes com MB o profissional não procurou
atendimento ou este não foi prestado; em 9,5% a conduta foi consulta médica, realização de exames no
profissional e teste rápido no paciente-fonte e em 70,3% não houve interesse ou não foi indicado
seguimento. Em 73% das exposições os profissionais realizaram práticas adequadas em relação ao
local atingido; 63,5% dos acidentes não foram notificados de forma oficial, falha evidenciada também
pela diferença entre o número de acidentes notificados nas fichas e obtidos na entrevista. Todos os
profissionais mencionaram a existência de riscos para saúde no trabalho, o mais citado foi o biológico
(sangue,
microrganismos e fluidos corpóreos). A maioria (98,7%) dos profissionais apresentava
esquema de vacinação completo contra hepatite B; 19,6% possuíam conhecimento sobre normas de
prevenção de acidentes no trabalho, 20,9% sobre a existência de um
protocolo de condutas pósexposição a MB, 58,2% sobre os procedimentos com o local
do corpo afetado e 62,6% sobre a
notificação. A maioria (77,9%) informou não ter
recebido treinamento sobre acidentes com MB e
medidas de precaução, durante o tempo de experiência na enfermagem, o que pode ter influenciado a
baixa adesão referida a algumas medidas. Este estudo detectou vários motivos que propiciaram os
profissionais sofrerem acidentes de trabalho, destacando-se os relacionados a fatores
materiais,
individuais/comportamentais e institucionais. O problema deve ser investigado nas diferentes realidades
vivenciadas por trabalhadores de enfermagem para que se possa garantir redução de riscos e acidentes
a estes profissionais. Esses dados e a revisão de literatura subsidiaram propostas de prevenção e
controle de acidentes com MB, bem como elaboração de um protocolo pós-exposição.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Enfermagem, Exposição de agentes biológicos.

Abstract: The objective of this descriptive and quantitative study was to analyze occupational risks and
accidents among nursing workers in the collective health field with a focus on biological material - BM. The
study's setting included the cities participating in a Committee of Regional Management in the state of São
Paulo, Brazil and was developed in two phases. In the first phase, data were collected from the accident
report forms from August 2006 to August 2011. Interviews were held with 158 workers in the second
phase. Data were then analyzed in the SPSS, version 16.0. The accident report forms revealed that 30
workers reported 30 accidents; 90% involved exposure to BM, 6.7% involved falls, and 3.3% domestic
animal bite. In the interview, 56 workers reported the occurrence of one or more types of occupational
accidents from 2006 to 2011: 45 reported accidents with BM, eight with cuts and perforations with clean
material, five reported falls, four reported commuting accidents and two reported other types of accidents.
A total of 74 accidents with BM were reported by 45 workers; 50 of which with cutting-piercing material, 19
in intact skin, four in mucosal and one in injured skin. Most was exposed to blood (91.9%) during
venipuncture removal (16.2%). In 67.6% of the cases the professionals were not wearing individual
protection equipment, though 77% stated that there was available. In 50% of the accidents with BM, the
professional did not seek or did not receive any type of care; in 9.5% of the cases the worker attended a
medical consultation, took exams or performed a rapid testing on the source patient; 70.3% reported not
being referred to follow-up or had no interest in follow-up. In 73% of the exposures, the workers took
appropriate actions in relation to the affected site; 63.5% of the accidents were not officially reported. Such
failure in reporting accidents is verified in the difference between the number of accidents reported in the
forms and those reported in the interviews. All the professionals reported the occupational risks to health
and the most frequently mentioned was the biological risk (exposure to blood, microorganisms, and body
fluids). Most (98.7%) professionals were fully immunized against Hepatitis B; 19.6% had knowledge
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concerning occupational accidents prevention; 20.9% were aware of a protocol for BM post-exposure
prophylaxis; 58.2% knew the procedures to be follow concerning the affected site; and 62.6% were aware
of accident report forms. Most (77.9%) reported no training concerning BM accidents and precaution
measures was provided during their nursing experience, which may have led to the workers' low
adherence to some measures. This study revealed the various reasons that led workers to suffer
occupational accidents, among which material, individual/behavioral and institutional factors. Such
reasons should be investigated in the different contexts experienced by nursing workers so to minimize
occupational risks and accidents. These data and literature review supported propositions of prevention
actions and control of accidents with BM as well as the development of a post-exposure protocol.
Key words: Accidents, Exposure to Biological Agents, Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013101105/publico/RAFAELATHAISCOLOMBOCANALLI.PDF

Nº de Classificação: 17613
OLIVEIRA, Valeria Conceicao de. Avaliação da qualidade da conservação de vacina nas Unidades
de Atenção Primária à Saúde da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. 2012 . p. 147. Tese de
Doutorado (Doutorado Ciências da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
Resumo:.Este estudo buscou avaliar o grau de qualidade da conservação de vacina nas Unidades de
Atenção Primária à Saúde – UAPS da região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais. Para tal foi
realizada uma pesquisa avaliativa em duas etapas. Na primeira foram utilizados critérios das dimensões,
estrutura e processo para mensurar o grau de qualidade das 261 salas de vacina distribuídas nos 55
municípios da região e analisar a relação com o porte populacional e a adesão ao Sistema Único de
Saúde. O grau de qualidade foi definido por meio de um sistema de escores, com pesos diferenciados
para indicadores em cada dimensão avaliada. Foram definidas as categorias para o grau de qualidade:
“adequado”, “não adequado” e “crítico”. Para verificar a relação entre o grau de qualidade e o porte
populacional e adesão ao SUS utilizou-se o teste do qui-quadrado de Pearson. Na segunda etapa do
trabalho foram selecionadas as salas de vacina que obtiveram 100% dos critérios selecionados na
dimensão estrutura. Assim, foram eleitas 12
salas de vacina para a realização de entrevista
semiestruturada com o enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e referência técnica em imunização
com o propósito de compreender os fatores que dificultam o processo de conservação de vacinas nas
UAPS. Na análise dos resultados observou-se que o grau de qualidade de conservação de vacina não
está adequado em 59,3% e 26,9% apresentaram grau crítico de qualidade. Os municípios de pequeno
porte habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica concentraram as piores salas de vacina. A
inexistência de profissional atualizado em sala de vacina foi um dos principais achados do estudo na
dimensão estrutura o que compromete uma assistência de qualidade em sala de vacina. Na dimensão
do processo de conservação de vacinas, o componente organização do refrigerador, principalmente na
organização das vacinas quanto à termoestabilidade, apresentou pior escore de qualidade. O estudo
apontou um desconhecimento dos enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem sobre os efeitos
da baixa temperatura sobre as vacinas. O componente condutas frente à alteração de temperatura não
foi bem avaliado, grande parte dos trabalhadores em sala de vacina não cumpre as orientações em
caso do imunobiológico sofrer alterações de temperatura. Limitações também foram encontradas em
relação à supervisão das atividades nas salas de vacina. O excesso de demanda para o enfermeiro e a
deficiência na organização do processo de trabalho acabam prejudicando o cumprimento da função
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primeira do enfermeiro que é o gerenciamento do cuidar, aqui representado pelo cuidar em sala de
vacina. O cuidado com a conservação de vacinas, que perpassa por uma série de atividades presente
na práxis da enfermagem, aponta para a necessidade de capacitação dos
recursos humanos, de
monitoramento e avaliação do processo de trabalho e de novos estudos na área.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Enfermagem, Imunização, Qualidade da assistência
em saúde, Refrigeração.
Abstract: This study sought to assess the quality of vaccine storage in Primary Healthcare Centers - PHC
in the mid-west area of the state of Minas Gerais. To this end a two- stage assessment study was carried
out. In the first stage, dimensions, structures and processes were the criteria used to measure quality
grades in 261 vaccine rooms distributed over 55 municipalities in the area and to analyze its relation to
population size and adherence to the Unified Health System. Quality grades were defined by means of a
scoring system, with different weighted scores attributed to indicators for each dimension being rated.
Categories for quality grades were then defined as: "adequate", "inadequate" and "critical". Pearson's chisquare test was used to verify the correlation between quality grade and population size and adherence to
the UHS. In the second stage of the investigation, vaccine rooms meeting 100% of the selected criteria in
the structure dimension were selected. Thus, 12 vaccine rooms were selected for the conduction of semistructured interviews with nurses, nursing assistants and technical immunization coordinators with the aim
of shedding light on the factors which render vaccine storage in PHCs difficult. On analysis of the results,
it was observed that vaccine storage quality grades are inadequate in 59.3% of these centers, and critical
in 26.9%. Small-sized municipalities qualified for Full Basic Healthcare Management aggregated the worst
vaccine rooms. With respect to the structure dimension, one of the main findings was absence of
professionals with up-to-date knowledge on immunization in the vaccine rooms, which jeopardizes the
delivery of quality healthcare assistance in vaccine rooms. With reference to the vaccine storage process
dimension, the refrigerator organization component achieved the worst quality evaluation, chiefly
concerning the organization of the vaccines in a manner in which they are maintained at stabilized
temperatures. The study points to an absence of knowledge on the parts of the nurses and nursing
assistants as to the effects of low temperatures on vaccines. Additionally, breached cold chains did not
score well; most vaccine room staff fail to follow guidelines when the immunobiologicals are subjected to
temperature breaks. Limitations were also encountered in relation to vaccine-room task supervision.
Excessive demands on the nurse's time and inadequate organization of work processes ultimately hamper
the nurse's ability to exercise his/her primary role of healthcare management, represented here by vaccine
room supervision. Vaccine storage supervision, which spans a series of activities present in nursing
praxis, indicates the need to train human resources, monitor and assess work processes and conduct new
studies in the field
Key words: Vaccines, Immunization, Health services evaluation.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013112337/publico/VALERIACONCEICAODEOLIVEIRA.PDF

Nº de Classificação: 17614
STACCIARINI, Thais Santos Guerra. Adaptação e validação da escala para avaliar a capacidade de
autocuidado: Appraisal of Self Care Agency Scale para o Brasil. 2012 . p. 191. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Pace, Ana Emilia
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Resumo: O diabetes mellitus requer da pessoa o gerenciamento do autocuidado de forma
contínua e permanente, para a prevenção de agravos e para a melhoria da qualidade de vida, no
entanto, é necessário ter a capacidade para se comprometer em atividades de autocuidado. Nesse
contexto, a escala “Appraisal of Self Care Agency – Revised” (ASAS-R) é utilizada para avaliar a
capacidade de autocuidado quanto ao poder da pessoa em executar operações produtivas de
autocuidado. Essa escala foi estruturada a partir de sua versão original que tem como base conceitual a
eoria do Déficit de Autocuidado de Orem juntamente com a análise do Grupo de Conferência em
Desenvolvimento em Enfermagem (NDCG). Escala do tipo Likert que contém 15 itens com cinco
opções de resposta, três fatores nomeados de “Tendo, Desenvolvendo e Faltando Poder para o
autocuidado” e intervalo possível para o total da medida de 15 a 75, sendo que os maiores valores
refletem maior capacidade de autocuidado. O presente estudo objetivou descrever o processo de
tradução, de adaptação e de validação da escala ASAS-R para o Brasil em uma amostra de pessoas com
diabetes mellitus (DM) tipo 2 em uso de insulina. Estudo do tipo metodológico que foi conduzido na
Estratégia Saúde da Família (ESF) de um município do interior do Estado de Minas Gerais, no ano de
2011. O processo seguiu as etapas: tradução, síntese das traduções, avaliação pelo Comitê de Juízes,
retrotradução, submissão das versões retrotraduzidas aos autores da versão original, validação
semântica, pré-teste e análise das propriedades psicométricas (validade de construto convergente,
discriminante e fatorial, confiabilidade e reprodutibilidade). A amostra foi constituída por 150
participantes, sendo 83(55,3%) do sexo feminino, 94(62,7%) com mais de 60 anos de idade, 76(50,7%)
aposentados e 117 (77,9%) com menos de nove anos de estudo. Os resultados da análise da validade
de construto convergente confirmaram a hipótese de correlação negativa entre os escores da escala
ASAS-R com a Escala Cognitiva de Depressão (DCS) e de correlação positiva com o instrumento Estado
de Saúde Percebido (SF 36) em seis de seus domínios; por outro lado, rejeitou a hipótese de correlação
positiva com a Escala de Apoio Social (MOS). A validade de construto discriminante entre grupos
distintos constatou diferenças estatisticamente significantes entre as pessoas com mais de 75 anos
de idade (p<0,026), com baixa escolaridade (p<0,002) e que não autoaplicam a insulina (p<0,001), nas
quais obtiveram menor escore de capacidade de autocuidado. A validade de construto obtida, a partir da
análise fatorial, não confirmou integralmente a dimensionalidade da escala proposta teoricamente
pelos autores da versão original, porém a partir da análise do scree plot, foi confirmado o
mesmo número de fatores (três). A confiabilidade, por meio da consistência interna, presentou
valores de alfa de Cronbach satisfatórios para o total de itens (0,74) e para os fatores 1 “Tendo
Poder” e 3 “Faltando Poder” (0,69). A reprodutibilidade, por meio do teste-reteste e análise
interobservadores, confirmou a estabilidade (r=0,81; p<0,001) e a equivalência (r=0,84; p<0,001)
da escala ASAS-R pelo coeficiente de correlação intraclasses. Conclui-se, portanto, que a escala
ASAS-R é válida e confiável, no entanto, novas pesquisas em amostras representativas da população
geral serão necessárias para consolidar o processo de validação da escala e comprovar a
dimensionalidade da estrutura fatorial. Espera-se que este estudo subsidie ações que contribuam
em estratégias para melhor acompanhamento das pessoas com DM na ESF.
Palavras-chave:Estudos de validação, Tradução, Psicometria, Diabetes Mellitus.

Abstract: Diabetes Mellitus requires the person to manage self-care in a continuous and permanent way
for injury prevention and the improvement of life quality. However, it is necessary to be committed in selfcare activities. In this context, the Appraisal of Self-care Agency - Revised (ASAS-R) scale is used to
evaluate the ability of self-care related to the power of the person to execute productive self-care
operations. This scale was structured from its original version which has as a conceptual basis the Orem's
nursing self-care theory together with the analysis of the Conference Group in Nursing Development
(NDCG). Likert scale which contains 15 items with five answer options, three factors called "Having,
Developing and Lacking power to self-care" and interval possible for the total measure of 15 to 75, having
the higher values reflecting higher skill of self-care. This study had the aim to describe the process of
translation, adaptation and validation of the ASAS-R scale for Brazil in a sample of subjects with type 2
diabetes mellitus using insulin. A methodological study was carried out in Family Health Strategy (FHS) in
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an inner county in Minas Gerais State, in 2011. Process followed the stages: translation, synthesis of the
translations, evaluation by the Judges Committee, back translation, submission of the back translated
versions to the authors of the original version, semantic validation, pretest and analysis of the
psychometric properties (validation of the discriminant, convergent and factorial construct, reliability and
reproducibility). Sample was constituted of 150 participants, being 83 (55.3%) female, 94 (62.7%) over 60
years old, 76 (50.7%) retired and 117 (77,9%) with less than nine years of study. The results of the
analysis of the convergent construct validation confirmed the hypothesis of the negative correlation
between the scores of ASAS-R scale and the Depressive Cognition Scale (DCS) and the positive
correlation with the Medical Outcomes Survey 36 item Short-Form (SF 36) showed in six of its domains.
On the other hand, it refused the hypothesis of the positive correlation with the Social Support Scale
(MOS). Validation of the discriminant construct among different groups saw statistically significant
differences among people over 75 years old (p<0.026), lower education (p<0.002), and the ones who do
not self-administer insulin (p<0.001), in which they got the lower score of self-care skill. Validation of the
construct obtained from the factorial analysis did not fully confirm the dimensionality of the scale proposed
theoretically by the authors of the original version; however, from the analysis of the scree plot, it was
confirmed the same number of factors (three). Reliability, through internal consistence, presented
satisfactory alpha Cronbach values for the total items (a=0.69). Reproducibility, through test and retest,
and interobserver analysis, confirmed the stability (r=0.81; p<0.001) and equivalence (r=0.84; p<0.001) of
ASAS-R scale by the intraclass correlation coefficients. It is concluded, therefore, that ASAS-R scale is
valid and reliable; nevertheless, new research with representative samples from the general population is
necessary for the consolidation of the scale validation process and to check the dimensionality of the
factorial structure. It is hoped that this study will subsidize actions that contribute to strategies for better
monitoring of the people with DM in FHS.
Key words: Diabetes mellitus, Family health, Psychometrics, Translation (process), Validation studies.
Notas Gerais:Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013111537/publico/THAISSANTOSGUERRASTACCIARINI.PDF

Nº de Classificação: 17620
HERRERA, Dolores Eunice Hernández. Risco de quedas: intervenções de enfermagem da NIC
identificadas por enfermeiros mexicanos a pacientes hospitalizados. 2012 . p. 144. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e metodológica do processo de cuidar
Orientador: Dalri, Maria Célia Barcellos
Resumo: Trata-se de estudo descritivo, com o objetivo de analisar a aplicabilidade de intervenções da
NIC, para situações de Risco de Quedas em pacientes hospitalizados por meio do mapeamento cruzado.
Participaram do estudo 10 enfermeiros que atuam na Clínica Médica de um Hospital Geral Regional de
segundo porte na cidade de Querétaro, Qro., México. O estudo foi realizado em três etapas; na primeira,
foram descritas pelos enfermeiros quais atividades eram realizadas para os pacientes com risco de
quedas. Na segunda etapa, foi realizado o mapeamento cruzado das atividades e das intervenções da
NIC para o diagnóstico Risco de quedas pela pesquisadora. Na terceira etapa, foi realizado o refinamento
do mapeamento comparativo por enfermeiros expertos e a NIC com as Intervenções identificadas pela
pesquisadora. Quanto aos resultados, dos 10 enfermeiros nove eram sexo feminino, com idade entre 31
e 40 anos e com experiência no trabalho com média de sete anos e meio. Foram citadas 173 atividades
para Risco de quedas pelos enfermeiros que participaram no estudo. Já no mapeamento cruzado, foram
listadas 14 intervenções e 70 atividades das quais seis intervenções estavam no Domínio Segurança com
40 atividades, quatro intervenções no Domínio Fisiológico Básico com 20 atividades e duas intervenções
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no Domínio Fisiológico Complexo com 10 atividades. Além das atividades propostas na ligação
NANDA/NIC foram mapeadas duas intervenções não propostas nessa ligação, mas citadas na NIC Contenção Física e Identificação do Risco - nomeadas pelos enfermeiros como realizadas junto aos
pacientes com Risco de quedas. As intervenções que tiveram o maior numero de atividades mapeadas
foram principalmente às relacionadas com o Domínio de Segurança. Estas intervenções mapeadas
mostram o atuar dos enfermeiros e sua contribuição na prevenção de quedas. Os achados do estudo
poderão ser empregados para desenvolver programas, políticas e estratégias que contribuam para
segurança do paciente, por meio do das taxonomias, no contexto da enfermagem mexicana.
Palavras-chave: Acidentes por quedas, Adultos, Cuidados de enfermagem, Hospital, Idosos.

Abstract: This is a descriptive study which main objective is to analyze the feasibility of NIC interventions
on falling risk situations among hospitalized patients through cross mapping method. During this study, ten
Intern Medicine Service nurses from a second level hospital in Queretaro City, Mexico participated. The
study was designed into three stages. At first stage, there were described the activities made by nurses
with falling risk patients. At second stage, there was made a cross mapping from NIC's activities and
interventions for the falls risk diagnosis of the researcher. At third stage, a comparative fine tuning
mapping was made among expert nurses and the NIC compared with the identified interventions from the
researcher. The results of the research were as follows: From ten nurses, nine were 31 to 40 year old
female with an average working experience of seven years and a half. There were mentioned 173 falls
risk activities by nurses who attended the study. There were listed 14 interventions and 70 activities on the
cross mapping from which six interventions were on the Security Dominion with 40 activities, six
interventions were on the Basic Physiological Dominion with 20 activities and two interventions were on
the Complex Physiological Dominion with 10 activities. On the NANDA/INC interrelations activities were
mapped two non-proposed interventions in the Restraint Physical and Risk Identification mentioned by
nurses during their attendance with falling risk patients. The higher number of mapped intervention
activities were of the Security Dominion. This mapped interventions show the contribution of nurses
toward falls prevention. Current results of this study may contribute to the creation of prevention programs,
politics and strategies which enhance patient's security through taxonomy's usage within the Mexican
nursing context.
Key words: Accident by falling, Adults, Elders, Hospitalization, Nursing care.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012133506/publico/DOLORESEUNICEHERNANDEZHERRERA.pdf

Nº de Classificação: 17622
FREITAS, Isabel Cristina Martins de. O efeito contextual de vizinhança sobre os indicadores de
obesidade e respectivos fatores associados no projeto OBEDIARP: aplicação de modelo multinível.
2012 . p. 194. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo Saúde-Doença e Epidemiologia
Orientador: Moraes, Suzana Alves de
Resumo: Objetivos: Identificar a distribuição do índice de massa corporal (IMC), da circunferência da
cintura (Ccintura), da razão cintura-quadril (RCQ) e do índice de conicidade (IC), segundo variáveis
demográficas, socioeconômicas, relacionadas à saúde e comportamentais na população de 30 anos e
mais, residente no município de Ribeirão Preto - SP, em 2006; avaliar o efeito modulador das regiões
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geográficas do município sobre os fatores associados aos indicadores antropométricos e estimar a
contribuição do nível agregado para esses desfechos.
Palavras-chave: Obesidade global, Fatores associados, Efeitos de contexto.

Abstract: Objectives: To identify the distribution of the body mass index (BMI), waist circumference
(waistC), waist-to-hip ratio (WHR) and conicity index (CI), according to demographic, socioeconomic,
health-related and behavioral variables, in the population aged 30 years and older, living in Ribeirão Preto
- SP, Brazil, in 2006; to assess shaping effect of geographical regions on associated factors related to
anthropometric indexes as well as to estimate the contribution of the ecological level to the outcomes.
Key words: Global Obesity, Epidemiology, Central Obesity, Associated Factors, Contextual Effect,
Multilevel Models, Cross-Sectional Studies, Anthropometric Indicators.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012133004/pt-br.php

Nº de Classificação: 17624
ANDRADE, Rubia Laina de Paula. Porta de entrada para o diagnóstico da tuberculose pulmonar:
avaliação dos serviços de saúde em Ribeirão Preto, 2009. 2012 . p. 85. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde e Sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: Considerando a importância do diagnóstico oportuno da tuberculose (TB) pulmonar enquanto
estratégia para o controle da doença, bem como a trajetória das políticas de reorganização do setor
saúde no Brasil no âmbito dos serviços de atenção básica (AB) enquanto porta de entrada para o
diagnóstico e manejo dos casos da doença, este estudo teve como objetivo avaliar os serviços de porta
de entrada (atenção básica / pronto-atendimento) para o diagnóstico da TB pulmonar em Ribeirão Preto,
2009. Para isto, foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, do tipo inquérito exploratório,
elaborado com base no referencial de avaliação da qualidade dos serviços de saúde e seus
componentes: estrutura-processoresultado. Os dados foram coletados em 2009 através de fontes
secundárias e entrevista com 90 profissionais de saúde (médicos / equipe de enfermagem) dos serviços
de AB e 68 das unidades de pronto-atendimento (PA) de Ribeirão Preto. Na análise dos dados das
entrevistas, foram construídos indicadores de estrutura (recursos humanos / físicos) e processo
(reconhecimento do problema), sendo que para as perguntas com respostas dicotômicas considerou-se
como indicador a proporção de ocorrência de cada item avaliado e para as questões com escala Likert de
resposta (valores de 1 a 5), o valor médio de todas as respostas dos profissionais de saúde ao item
avaliado. A partir dos dados obtidos de fontes secundárias, foram construídos dois indicadores de
processo (diagnóstico): proporção de sintomáticos respiratórios examinados e proporção de diagnósticos
de TB realizados segundo o número esperado. Os indicadores foram analisados individualmente, bem
como a relação destes com os tipos de unidades de saúde (AB / PA), a partir do teste qui-quadrado para
proporções, teste exato de Fisher e análise fatorial de correspondência múltipla (AFCM). Os resultados
da AFCM apresentou semelhança com os demais resultados do estudo, mostrando as seguintes
associações: AB - não tem geladeira; não tem equipamento de Raio-X; local ruim destinado à coleta de
escarro; quase sempre há disponibilidade suficiente de profissionais; às vezes tem sobrecarga de
trabalho; solicitam baciloscopia; às vezes apresentam dificuldade para convencer o doente a colher
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escarro. PA - não tem formulário para solicitar baciloscopia; não tem pote para coleta de escarro; tem
equipamento de Raio-x; local muito ruim destinado à coleta de escarro; quase nunca há disponibilidade
suficiente de profissionais; sempre tem sobrecarga de trabalho; não solicitam baciloscopia; sempre
apresentam dificuldade para convencer o doente a colher escarro. Além disso, verificou-se que os
serviços de AB (5,5% [4,9-6,1%]) têm apresentado uma proporção maior de sintomáticos respiratórios
examinados que os serviços de PA (3,6% [3,2-3,9%]), embora os dois tipos de serviços apresentem
desempenhos semelhantes em relação à proporção de diagnósticos realizados: 5,8% [3,7- 8,0%] na AB e
5,4% [4,0-6,9%] no PA. Por meio destes resultados, concluiu-se que falhas no planejamento em relação à
provisão de recursos materiais, bem como na gestão de recursos humanos nas unidades de PA são
aspectos que podem estar levando a uma baixa proporção de sintomáticos respiratórios examinados
neste local; nos serviços de AB, parece que o problema encontra-se principalmente na falta de
responsabilização da equipe pela população da área de abrangência das unidades de saúde, bem como
na baixa resolutividade destes serviços para examinar os sintomáticos respiratórios e firmar os
diagnósticos de TB.
Palavras-chave: Avaliação de serviços, Tuberculose.

Abstract: Considering the importance of timely diagnosis of pulmonary tuberculosis (TB) as a strategy to
control the disease, as well as the trajectory of the political reorganization of the health sector in Brazil in
the context of primary health care (PHC) as a place for TB diagnosis and case management, this study
aimed to evaluate the first contact services (PHC/emergency services (ES)) in pulmonary TB diagnosis in
Ribeirao Preto in 2009. For this, a descriptive and exploratory epidemiological study was performed based
on the framework of health services quality evaluation and their components: structure-process-outcome.
The study was conducted in Ribeirao Preto in 2009. Data were collected through secondary sources and
interviews with 90 health care workers (doctors and nursing staff) from PHC and 68 from ES. The data
provided from the interviews were used to create indicators of structure and process. For questions with
dichotomous responses, the indicator was considered as the proportion of occurrence of each evaluated
item, and for the questions with Likert response scale (values from 1 to 5), as the average of all responses
of health professionals. From the data obtained from secondary sources, we created two additional
process indicators: the proportion of individuals with respiratory symptoms examined and the proportion of
TB diagnosis according to the number expected. The indicators were examined individually, as well as
their relationship with the types of health care facilities (PHC/ES) using a chi-square test, Fisher's exact
test and multiple correspondence factorial analysis (MCFA). The results of the MCFA were similar to the
other results of the study, showing the following associations: PHC services do not have a refrigerator; do
not have X-ray equipment; have a poor place for sputum collection; almost always have sufficient
availability of professionals; sometimes have work overload; request sputum smear microscopy;
sometimes present difficulty in convincing the patient to collect sputum. ES do not have a form to request
sputum smear microscopy; do not have vessel to collect sputum; have x-ray equipment; have a very poor
place for sputum collection; almost never have sufficient availability of professionals; always have work
overload; do not request sputum smear microscopy; always have difficulty in convincing the patient to
collect sputum. Furthermore, it was found that the PHC services (5.5% [4.9 to 6.1%]) have shown a higher
proportion of individuals with respiratory symptoms examined than the ES (3.6% [3.2 -3.9%]), although the
two types of service have similar performance in relation to the proportion of diagnoses made: 5.8% [3.7
to 8.0%] in PHC and 5.4% [4.0 to 6.9%] in ES. Through these results we concluded that failures in
planning regarding the provision of material resources and in human resources management in ES is
probably leading to a low proportion of individuals with respiratory symptoms examined in this place. In the
PHC services, it seems that the problem is found mainly in the lack of accountability for the population of
the area of health facilities, as well as the low resolubility of these services to examine the individuals with
respiratory symptoms and establish the diagnosis of TB.
Key words: Health Services Evaluation, Primary Health Care, Tuberculosis.
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Nº de Classificação: 17625
HOSTALÁCIO, Larissa Braganholo. Sequelas físicas advindas do tratamento de câncer de mama:
estudo comparativo. 2012 . p. 100. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: O tratamento cirúrgico e adjuvante de câncer de mama pode desencadear sequelas físicas
como diminuição da amplitude de movimento do ombro, linfedema, alteração da sensibilidade tátil e dor.
O objetivo do presente estudo foi comparar sequelas físicas do tratamento de câncer de mama em dois
grupos de mulheres: não
inseridas e inseridas em um centro de reabilitação física. O estudo foi
realizado no Centro de Oncologia do Hospital Santa Casa de Araçatuba (grupo I - controle) e no
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas
(grupo II experimental). Os instrumentos usados para avaliação da amplitude de movimento de flexão e abdução
do ombro foi o flexímetro, o linfedema foi avaliado por perimetria para posterior cálculo de volume, a
sensibilidade pelo estesiômetro de Semmes-Weinstein e a dor pela Escala de Estimativa Numérica.
Primeiramente, houve um treinamento de medidas realizado por duas fisioterapeutas, em 26 mulheres
para investigação do coeficiente de correlação intraclasse. Em seguida, o estudo piloto foi realizado com
10 mulheres em cada grupo. Após o piloto, o cálculo amostral foi realizado. Observou-se nos resultados
do treinamento de medidas uma concordância muito boa (>0,81) para a flexão de ombro homolateral e
contra-lateral,
abdução do ombro homolateral, volume homolateral e contra-lateral, sensibilidade
homolateral. A abdução de ombro contra-lateral obteve boa concordância (0,61 - 0,80) e a sensibilidade
contralateral obteve moderada concordância (0,41 – 0,60). O
cálculo amostral determinou n = 22
mulheres para cada grupo. O grupo I apresentou maior idade, menor índice de massa corporal e maior
quantidade de mulheres submetidas a mastectomia. O grupo II apresentou menor idade, maior nível
educacional e renda média familiar, mais cirurgias conservadoras (p = 0,041) e radioterapia (p = 0,012).
O valor médio da flexão homolateral foi maior no grupo II (p = 0,036) e tomando o lado contralateral
como parâmetro de normalidade, o grupo I
obteve a amplitude de flexão de ombro homolateral
comprometida (p = 0,014). Não houve diferença estatística entre os grupos na amplitude de movimento
de abdução e na diferença de volume entre os membros superiores, mas percentualmente observouse melhores resultados no grupo II. A intensidade da dor foi a mesma entre os grupos. A análise
descritiva apresentou maior frequencia de mulheres com valores considerados de normalidade para a
sensibilidade tátil no grupo II. Os
resultados apontam que a intervenção realizada foi satisfatória,
principalmente para a amplitude de movimento de flexão de ombro
Palavras-chave: Neoplasias de mama, Linfedema, Parestesia, Dor.

Abstract: The surgical and adjuvant treatment of breast cancer can trigger physical sequels such as
diminished shoulder range of motion, tactile sensibility changes and pain. The goal of this study is to
compare physical sequels of the breast cancer treatment in two groups of women: those not inserted and
in a physical rehabilitation center, and those inserted. The study was conducted in the Oncology Center of
the Santa Casa de Araçatuba Hospital (Centro de Oncologia do Hospital Santa Casa de Araçatuba)
(group I - control) and in the Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de
Mastectomizadas (group II - experimental). The instruments used to evaluate the extent of shoulder
flexion and abduction movement was the goniometer. The volume of the lymphedema was calculated
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after an evaluation by upper circumferences. Sensibility was measured by Semmes-Weinstein
monofilament testing, while pain was measured by Numeric Rating Scale (NRS). First, there was a
measurement training conducted by two physiotherapists in 26 women. The goal was to investigate the
intraclass correlation coefficient. Next, the pilot study was conducted with 10 women of each group. After
the pilot, we performed the sample calculation. In the results of measurement training, we observed a very
good agreement (>0,81) for ipsilateral and contralateral shoulder flexion, abduction of ipsilateral shoulder,
ipsilateral and contralateral volume, and ipsilateral sensibility. The abduction of contralateral shoulder
obtained good agreement (0,61 - 0,80) and the contralateral sensibility obtained moderate agreement
(0,41 - 0,60). The sample calculation determined n = 22 women for each group. Group I has higher age,
smaller BMI and higher number of women submitted to mastectomy. Group II has smaller age, higher
educational level and higher average family income, more conservative surgeries (p=0,041) and
radiotherapy (p = 0,012). The average value of ipsilateral flexion was higher in group II (p = 0,036). Taking
the contralateral side as the normality parameter, group I obtained higher compromised shoulder flexion
range (p=0,014). There was no significant statistical difference among the groups in the range of the
abduction movement, and in the difference of the volume of the upper arms. However, group II presented
better percentage results. Pain intensity was the same in both groups. Descriptive analysis presented
higher frequency in women with normal values for tactile sensibility in group II. Results point that the
intervention was satisfactory, especially to the range of shoulder flexion movement..
Key words: Breast Neoplasms, Lymphedema, Movement.
Notas Gerais:Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20082012151910/publico/LARISSABRAGANHOLOHOSTALACIO.pdf

Nº de Classificação: 17630
CASTRO, Vanilde de. Mudanças comportamentais e fatores associados à sua manutenção em
adultos com excesso de peso após intervenção. 2012 . p. 190. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo: .A educação alimentar é uma abordagem reconhecidamente eficaz para
transformação,
recuperação e promoção de hábitos saudáveis, sendo muito utilizada no manejo dietético do tratamento
da obesidade. No entanto, a manutenção da
perda de peso nem sempre é satisfatória, dada a
dificuldade de incorporação de novos hábitos como rotina de vida. O objetivo deste estudo foi investigar
mudanças comportamentais em adultos com excesso de peso após um programa educativo e os
fatores associados à sua manutenção. Para tanto, dados sociodemográficos,
antropométricos, de
imagem corporal, fatores comportamentais e relativos à saúde foram coletados de 94 adultos com
excesso de peso, de ambos os sexos,
participantes do Programa de Educação Alimentar da
Universidade de São Paulo – PRAUSP, no período de 2005 a 2009. Os indivíduos foram divididos nos
grupos intervenção - GI (frequência mínima de 70%; n=64) e abandono - GA (frequência inferior a
30%; n=30) sendo que as informações foram obtidas no início (GI e GA) e final da intervenção (GI) por
meio de um banco de dados, e no momento atual (GI e GA) por entrevista estruturada. Comparações
intra-grupos foram realizadas para avaliar alterações ocorridas no decorrer do tempo e comparações
entre-grupos para identificar as mudanças resultantes da intervenção e os fatores associados. Como
resultados, houve predomínio de mulheres (71,8%), casadas (68,2%), com idade média de 43,5 anos e
elevado nível de escolaridade (91,8% com nove anos ou mais de escolaridade), sem diferença entre os
grupos. Os sujeitos do GI aumentaram o consumo de álcool, a mastigação e o fracionamento da

1309

alimentação, e reduziram a compulsão alimentar, as medidas antropométricas imediatamente após a
intervenção (IMC = -1,4kg/m2 ; circunferência da cintura = -5,5cm), e o risco de
doenças
cardiovasculares a longo prazo. Ambos os grupos apresentaram frequências elevadas de percepção
corporal superestimada e insatisfação (GI=75% e 85,9%; GA= 81% e 95,2%, respectivamente). De
modo geral, os participantes do GA apresentaram mudanças comportamentais pontuais, demonstrando
grande heterogeneidade entre o grupo. Entre os fatores associados à manutenção das
mudanças
encontram-se a motivação para a perda de peso e melhora da imagem corporal, a presença de doenças
associadas e do histórico familiar de obesidade, e a percepção distorcida e a insatisfação corporais.
Como aspectos facilitadores foram
apontados as melhoras obtidas e a força de vontade, e como
dificultadores, os resultados lentos, a falta de tempo, a vida social muito ativa e o custo elevado dos
alimentos. Conclui-se que indivíduos que finalizaram o protocolo (GI) realizaram
mais mudanças
comportamentais do que aqueles que abandonaram (GA), mas as
alterações nem sempre foram
mantidas no período posterior. O programa mostrouse eficaz em promover modificações
comportamentais, sendo recomendado
considerar as características sociodemográficas e
antropométricas dos participantes
no planejamento das atividades a fim de subsidiar ações mais
específicas e melhor prognóstico. A manutenção dos resultados constitui-se em um grande desafio aos
profissionais de saúde devido à influência de fatores ambientais e culturais inerentes ao proceso de
mudança.
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional, Comportamento alimentar, Obesidade.

Abstract: Nutrition education is recognized as an effective approach for changing, recovering and
promoting healthy habits, commonly used in nutritional management of obesity. However, the
maintenance of weight loss is not always satisfactory, due to the difficulty in incorporating new habits as
daily life routine. This study aimed to investigate behavioral changes in adults with excess weight after an
educational program and the factors associated with its maintenance. Sociodemographic and
anthropometric data, body image and behavioral factors and health-related data were collected from 94
adults with excess weight, of both sexes, participants in the University of Sao Paulo Nutrition Education
Program - PRAUSP, between 2005 and 2009. Participants were divided into two groups: IG (intervention
group) (minimum frequency of 70%, n = 64) and AG (abandonment group) (frequency less than 30%, n =
30), with information being obtained at baseline (IG and AG) and at the end of the intervention (IG)
through a database, and at present (IG and AG) by structured interview. Intra-group comparisons were
performed to assess changes occurred over time and comparisons between groups to identify changes
resulting from the intervention and associated factors. As results, there was a predominance of women
(71.8%), married (68.2%), with a mean age of 43.5 years and a high level of education (91.8% with nine or
more years of school education), without difference between the groups. Participants of IG increased
alcohol consumption, chewing and fractionating of food, and reduced binge eating, anthropometric
measures immediately after intervention (BMI = -1.4 kg/m 2 , waist circumference = -5.5 cm), and the risk
for cardiovascular disease in the long term. Both groups had high rates of overestimated body perception
and dissatisfaction (IG = 75% and 85.9%, AG = 81% and 95.2%, respectively). In general, participants of
AG showed specific behavioral changes, showing great heterogeneity among the group. Among the
factors associated with maintenance of the changes, there are the motivation for weight loss and improved
body image, the presence of associated diseases and family history of obesity, as well as distorted
perception and body dissatisfaction. Facilitating factors were identified as the improvements obtained and
willpower, and as difficulties were the slow results, lack of time, a very active social life and high cost of
food. It is concluded that individuals who completed the protocol (IG) had more behavioral changes than
those who dropped (AG), but the changes were not always maintained thereafter. The program was
effective in promoting behavioral changes, being recommended to consider the socio-demographic and
anthropometric characteristics of participants in planning activities, in order to support more specific
actions and a better prognosis. The maintenance of the results is a great challenge to health professionals
due to the influence of environmental and cultural factors inherent to the process of change
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Key words: Feeding Behavior, Food and nutrition education, Obesity.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012130507/publico/VanildedeCastro.pdf

Nº de Classificação: 17632
ANDRADE, Raquel Dully. Em defesa da saúde da criança: o cuidado de enfermagem e o direito à
saúde no contexto da atenção primária. 2012. p. 191. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Mello, Débora Falleiros de
Resumo: As práticas de saúde necessitam ser fortalecidas com a atuação dos profissionais e dos
sujeitos
na construção de planos de responsabilização, para maior integralidade da atenção e do
exercício do direito à saúde, destacando-se aqui as ações em favor da criança, um ser especialmente
vulnerável na sua própria advocacia. O objetivo do presente estudo foi compreender as experiências de
enfermeiros que atuam em unidades de saúde da família na perspectiva do cuidado e da defesa do
direito à saúde, buscando novos subsídios para a constituição de práticas e saberes no contexto da
atenção primária em saúde da criança. Trata- se de uma investigação de natureza qualitativa, numa
perspectiva hermenêutica, a partir de entrevistas semiestruturadas gravadas com 14 enfermeiros que
atuam na Estratégia Saúde da Família no município de Passos-MG, com análise temática dos dados.
Os resultados foram agrupados nos seguintes temas: A puericultura como momento de defesa, A visita
domiciliar como parte das ações no contexto de defesa, Parcerias Positivadas e Não Positivadas,
Componentes da competência do enfermeiro no processo de defesa da criança. As narrativas dos
enfermeiros retrataram várias formas e experiências de defesa da saúde da criança, com ênfase nos
aspectos sobre avaliação da criança, identificação de situações vulneráveis para a criança, dificuldades
na abordagem e condução dos casos, observação e intervenção para o cuidado da criança em casa,
apreensão de situações de privação, o uso de álcool e drogas pelos pais e ou familiares, a comunicação
entre os profissionais e os serviços, lacunas nas
relações de parceria, limites na integralidade e
intersetorialidade das ações na rede, interação e
envolvimento com a criança e sua família,
conhecimentos para melhoria do cuidado e da advocacia em saúde. Nas experiências narradas pelos
enfermeiros emergiram complexidades
e intersubjetividades, demonstrando a necessidade de
fortalecimento do apoio entre
profissionais e serviços, sob pena de uma condição de maior
vulnerabilidade para as crianças. Os potenciais da relação entre as áreas da saúde e do direito foram
destacados, com possibilidades de empoderamento da clientela atendida. Entre os componentes da
competência do enfermeiro destacaram-se as habilidades de comunicação e interação, envolvimento e
empatia, responsabilidade e conhecimento teórico-prático. Uma análise
contextual dos resultados
fortaleceu a importância do território e a necessidade de sua valorização na rede municipal, com vistas à
articulação dos serviços e políticas públicas. O desempenho do enfermeiro na estratégia saúde da
família envolve comprometimento e aprimoramento de saberes e práticas para defender e proteger os
sujeitos. Nesse processo, a iniciativa, a habilidade e a ação de defesa implicam no estabelecimento de
interações intersubjetivas para efetivar o cuidado e a advocacia em saúde. Na saúde da criança os
enfermeiros devem ser agentes públicos imbuídos de observação e intervenção para respeitar, proteger
e efetivar os direitos humanos na proteção da saúde da criança de modo integral e longitudinal.
Palavras-chave: Advocacia em saúde, Criança, Direitos, Enfermagem.
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Abstract: Health practices need to be strengthened by the performance of professionals and subjects in
the construction of responsibility plans, in order to have greater integrality of care and the practice of the
right to health, here pointing out the actions in favor of the child, a being especially vulnerable in its own
advocacy. The aim of this present study was to understand the nurses' experiences who work at family's
health units in the perspective of care and the defense of the right to healthcare, searching for new
subsidies to the constitution of practices and knowledge in the context of primary care in child's health. It is
an investigation of qualitative nature, in a hermeneutic perspective, from semi structured interviews
recorded with fourteen nurses who work at Estratégia de Saúde da Família in Passos-MG, using thematic
analysis of the data. The results were put together according to the following themes: Child welfare as
defense time, Family visiting as part of the actions in the context of defense, Positive and Non-Positive
Partnerships, Components of the nurse's competence in the process of the child's defense. The nurses'
speeches have showed several ways and child's health defense experiences, emphasizing the aspects
about the child's assessment, identifying vulnerable situations for the child, difficulties in the approach and
conduct of the cases, observation and intervention for the child care at home, understanding of privation
situations, parents or relatives who drink alcohol or take drugs, the communication between professionals
and services, gaps in the partnership affairs, limits in the integrality and inter sectoriality of the actions in
the system, interaction and involvement with the child and family, knowledge for the improvement of care
and health advocacy. Complexities and inter subjectivities have emerged from the experiences told by the
nurses, showing the need for support strengthening between professionals and services, under penalty of
a greater vulnerability for the children. The potentials of the relations among the health care areas and
rights were highlighted, counting with the empowerment of the clients who were seen. Among the
components of the nurse's competency, it can be pointed out the abilities in communication and
interaction, involvement and empathy, responsibility and theoretical and practical knowledge. A contextual
analysis of the results has strengthened the territory importance and the need of its valorization in the
municipal system, having in mind the articulation of the services and public policies. The performance of
the nurse in the family health strategy implies in compromising and improvement of knowledge and
practices in order to defend and protect the subjects. In this process, the initiative, the ability and the
defense action imply in the establishment of inter subjectivities in the effectiveness of care and the health
advocacy. The nurses, in the child health, have to be public agents committed with observation and
intervention in order to respect, protect and put in effect the human rights in the protection of the child's
health as an integral and longitudinal way.
Key words: Child, Health Advocacy, Primary Health Care, Rights.

Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05112012204502/publico/RaquelDullyAndrade.pdf

Nº de Classificação: 17636
PONCE, Maria Amélia Zanon. Diagnóstico da tuberculose: desempenho do primeiro serviço de saúde
procurado em São José do Rio Preto, SP. 2012. p. 97. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde e sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar o desempenho do primeiro serviço de saúde procurado
para o diagnóstico da tuberculose (TB), em São José do Rio Preto (2009), na percepção do doente.
Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, tipo inquérito, que adotou como eixo metodológico os
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componentes de avaliação de serviços de saúde estrutura e processo. Participaram do estudo 99
doentes de TB, maiores de 18 anos e em tratamento, entrevistados por meio de um instrumento
elaborado com base no Primary Care Assessment Tool (PCAT), adaptado para avaliar a atenção aos
doentes de TB, e que contemplou questões das dimensões de porta de entrada e acesso ao diagnóstico.
A análise dos dados foi realizada por meio de distribuição de frequência absoluta/relativa e da construção
de indicadores, utilizando proporções e intervalos de confiança, de acordo com o tipo de serviço de saúde
procurado pela primeira vez, quando da percepção dos sinais/sintomas, sendo esses agrupados em:
Atenção Básica (AB), Pronto Atendimento (PA) e Serviços Especializados (SE). O perfil epidemiológico
dos doentes entrevistados evidencia o predomínio dos casos novos de TB pulmonar entre indivíduos do
sexo masculino, em idade produtiva e reprodutiva, com baixa renda e escolaridade. A principal porta de
entrada no município foi o PA. Em relação ao componente estrutura, encontrou-se que o PA e,
principalmente, a AB se constituíram como os serviços mais próximos ao domicílio dos doentes,
entretanto, a AB não foi a mais acessível, uma vez que a maioria daqueles que a procuraram não
conseguiu consulta no prazo de 24 horas. Quanto ao componente processo, houve baixa suspeição de
TB nos três tipos de serviços analisados. A maior proporção de exames solicitados para o diagnóstico
ocorreu no SE, seguido pelas unidades de AB. Houve baixa proporção de encaminhamento para a
realização de baciloscopia de escarro, nos três tipos de serviços. O PA e a AB encaminharam a maioria
dos doentes para realização de raio-x e para consulta médica em outro serviço, principalmente os casos
extrapulmonares. Doentes com TB, que buscaram primeiramente a AB, necessitaram procurar mais
vezes os serviços de saúde e mais de 50% desses tiveram atraso no diagnóstico. O PA foi o serviço que
menos diagnosticou os usuários suspeitos, sendo o SE (especialmente os hospitais) os que
apresentaram melhor desempenho, principalmente para o diagnóstico dos casos extrapulmonares. Para
o controle efetivo da doença, os serviços de saúde, que se configuram como porta de entrada do sistema,
devem estar preparados para a suspeição e diagnóstico e que sejam criadas estratégias de fluxo de
referência e contrarreferência entre o primeiro serviço de saúde procurado e os outros serviços que
compõem a rede de atenção, de modo que seja assegurada a continuidade da assistência.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação de desempenho, Diagnóstico tardio, Recursos
humanos em saúde, Serviços de saúde, Tuberculose.

Abstract: The study aimed to analyze the performance of the first health care sought for the diagnosis of
TB, in Sao Jose do Rio Preto (2009), according to the patients perception. A descriptive inquiry
epidemiological study was conducted, which adopted as methodological framework the components of
health services assessment: structure and process. The study included 99 TB patients, aged 18 years and
in treatment, interviewed using a questionnaire based on the Primary Care Assessment Tool (PCAT),
adapted to assess TB care and that included dimensions of first contact care and access to diagnosis.
Data analysis was performed using absolute and relative frequency and indicators development, by ratios
and confidence intervals, according to the type of health service sought by the first time when the
perception of signs / symptoms, grouped as follows: Primary Health Care (PHC), Emergency Services
(ES) and Specialized Services (SS). The epidemiological profile of patients interviewed shows the
prevalence of new cases of TB among males, in productive and reproductive age with low income and low
education. The main first contact care in the city was the ES. Regarding the structure component, we
found that the ES and, especially, the PHC are identified as services closest to the patients home,
however, PHC was not accessible, since most of those failed to get a medical appointment within 24
hours. Regarding the process component, there was a low suspicion of TB in the three types of services
examined. The greatest proportion of diagnosis exams requirement occurred in SS, followed by PHC.
There was a low proportion of referrals to performing sputum smear test, in the three types of services. ES
and PHC refer the majority of patients to perform x-ray and medical examinations to another service,
especially extrapulmonary cases. TB patients, who sought first the PHC, needed to look for more health
services and over 50% of these had a delay in diagnosis. The ES was the one who less diagnosed TB
suspect case, and the SS (especially hospitals) showed the best performance, particularly for the
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diagnosis of extrapulmonary cases. For effective control of this disease, first contact care should be
prepared for suspicion and diagnosis, and strategies of reference between the first health care sought and
other services need to be developed, building a network of care so that it ensured the continuity of it.
Key words: Human Resources in Health, Health Services, Delayed Diagnosis
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012131031/publico/MARIAAMELIAZANONPONCE.pdf

Nº de Classificação: 17642
VILELA, Sueli de Carvalho. Escala de observação da interação enfermeiro-cliente: construção e
validação. 2012. p. 220. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: As relações interpessoais são discutidas em vários campos da enfermagem; na saúde mental e
na psiquiátrica elas se desenvolvem como relações terapêuticas sendo abordadas como relação de ajuda
ou relacionamento interpessoal. Na Abordagem Centrada na Pessoa as atitudes de consideração positiva
incondicional, atitude empática e congruência são imprescindíveis para se desenvolver relações
interpessoais terapêuticas promovendo nelas um clima de facilitação do crescimento e desenvolvimento
do sujeito no cuidado. Na literatura brasileira de enfermagem não foram encontradas medidas de
avaliação de tais atitudes embora se acredite que serão necessárias tanto no campo do cuidado quanto
da educação. Através deste estudo, objetivou desenvolver um instrumento de avaliação das relações
interpessoais, abrangendo as três atitudes facilitadoras: consideração positiva incondicional, atitude
empática e congruência e realizar a análise exploratória quanto à dimensionalidade e a fidedignidade do
instrumento. O polo teórico envolveu a explicação dos construtos, a elaboração dos itens e as análises
empíricas; o polo empírico relacionou-se a fase de experimentação do instrumento. Trata-se da escala de
observação da interação enfermeiro-cliente constituída de itens positivos e reversos, tipo likert com cinco
pontos. A consideração positiva incondicional ficou com 22 itens (15 reversos); a atitude empática
compôs-se de 18 itens (02 reversos) e a congruência totalizou em 08 itens (02 reversos). Tais itens
expressam o componente comportamental, verbal e motor de cada construto e foram indicados para o
uso em situações de observação durante o cuidado. Optou-se pela filmagem das relações interpessoais
desenvolvidas por 10 enfermeiros com 92 pessoas diagnosticadas com transtornos mentais durante
consultas de enfermagem realizadas nas Estratégias de Saúde da Família de uma cidade do interior de
Minas Gerais. No polo analítico, utilizou-se da análise fatorial (AF) e a consistência interna (coeficiente
alfa de Cronbach) segundo referencial teórico- metodológico utilizado. O instrumento foi avaliado
segundo modelo teórico apresentando alfa da escala global de 0,82, do atributo um (consideração
positiva incondicional) 0,68, do atributo dois (atitude empática) 0,76 e do atributo três (congruência) 0,49.
Devido à baixa consistência interna do atributo três em conformidade com os resultados das cargas
fatoriais, analisou-se um modelo sugerido pela AF de 36 itens, o que se mostrou frágil em relação aos
conceitos constitutivos e a operacionalização. Os melhores resultados apontaram para um instrumento
composto de três subescalas. A escala global de consideração positiva incondicional apresentou alfa de
0,687, a escala de atitude empática teve escore global de 0,769 e a terceira de 0,517. Itens com cargas
fatorais abaixo de 0,40 foram eliminados. Todos os coeficientes foram significativos com valor-p <0,01 e
correlação significativa observada pelo coeficiente de Spearman. Consideram-se necessários ajustes no
construto/atributo três, devido à fragilidade dos resultados, embora estejam dentro dos parâmetros
considerados aceitáveis. O instrumento construído pode ser utilizado por profissionais que desejam
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avaliar as relações interpessoais no cuidado de enfermagem que tenha a finalidade de
didática.

pesquisa ou

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa, Enfermagem, Escala de Observação, Relação
Interpessoal, Saúde mental.

Abstract: The interpersonal relations are discussed in many nursing fields and in mental health or
psychiatric nursing they develop themselves as therapeutic relations that are approached as help relations
or interpersonal relationship. In the Person-Centred Approach, unconditional positive consideration
attitudes, empathetic attitudes and congruence are indispensable to develop therapeutic interpersonal
relations and to promote an environment of growing and development facilitation for the subject on care.
In Brazilian nursing literature, evaluation measures for these attitudes were not found although one
believes that they will be necessary so far as in care and education fields. Through this study, one had as
an objective to develop an interpersonal relationship evaluation instrument that enfolds the three
facilitating attitudes, unconditional positive consideration attitudes, empathetic attitudes and congruence,
and to perform the exploratory analysis concerning the dimensionality and reliability of such an instrument.
The theoretic pole involved the explanation of the constructs, elaboration of the items and empirical
analysis; the empirical pole related to the experimentation phase of the instrument. It is a matter of nursecustomer interaction observation scale constituted of positive and reverse items like a Likert-scale with
five points. The unconditional positive consideration stayed with 22 items (15 reverse); the empathetic
attitude was composed of 18 items (2 reverse) and the congruence counted for 8 items (2 reverse). Such
items express the behavioral, oral and motor component of each construct and were indicated for using in
conditions of observation during care. One chose for recording the interpersonal relations developed by 10
nurses involving 92 subjects with mental-impaired patients during nursing inquiries performed in Family
Health Strategies in an inland city of Minas Gerais. In the analytical pole one made use of the factorial
analysis (FA) and the internal consistency (Cronbach's alpha-coefficient) according the used theoreticmethodological referential. The instrument evaluated concerning to the theoretical model presented an
alpha-scale global outcome of 0.82, being 0.68 for attribute one (unconditional positive consideration),
0.76 for attribute two (empathetic attitude) and 0.49 for attribute three (congruence). Due to the low
internal consistency of attribute three in relation to the factorial load results, one analyzed a model of 36
items suggested by FA that showed itself fragile in relation to constitutive concepts and operationalization.
The best outcomes indicate a three-subscale instrument. The unconditional positive consideration global
scale presented an alpha of 0.687, the empathetic attitude scale got a global score of 0.769, and
congruence featured 0.517. Items with factorial load below 0.40 were eliminated. All coefficients were
significant for p<0.01 and significant correlation confirmed by Spearman coefficient. Some adjustments
are necessary for the third construct/item due to the fragility of the results, although they are within
acceptable parameters. The instrument so developed can be used by professionals who wish to evaluate
the interpersonal relations in nursing care with research or didactic purpose.
Key words: Interpersonal relation, Person-centred approach, Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06112012184946/publico/SuelidecarvalhoVillela.pdf

Nº de Classificação: 17648
MAZONI, Simone Roque. Elaboração e validação do diagnóstico de enfermagem dor de parto. 2012
. p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Carvalho, Emilia Campos de
Resumo: O estudo teve como proposta analisar se o fenômeno da dor de parto está retratado no
diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da taxonomia NANDA-I e propor e validar o Diagnóstico Dor de
parto. Seguiu-se os preceitos de Hoskins (1989) e Fehring (1986) para as fases da análise de conteúdo
e validação clínica do diagnóstico. Na primeira fase foi analisado o conceito de “dor em situação de
parto” segundo referencial teórico de Walker e Avant (2005) com sumarização dos dados analisados
por meio de revisão integrativa da literatura à estrutura metodológica de Wittemore (2005). A construção
do conceito “dor em situação de parto” reforçou a pertinência de se propor um novo diagnóstico e
submetê-lo a análise por peritos. O diagnóstico construído foi submetido a dez enfermeiros obstetras,
sendo o mesmo aprovado quanto à definição, fatores relacionados (fase ativa e período de expulsão),
características definidoras e inserção do diagnóstico ao Domínio 12 – Conforto e à Classe 1 – Conforto
físico; das 28 características definidoras submetidas às opiniões sobre o grau de indicação para o
diagnóstico, 9 foram muito indicativas do diagnóstico: evidência observada de contração uterina à média
ponderada de 0,95, alteração do tônus muscular (0,93), alteração da frequência respiratória (0,85),
comportamento expressivo (0,85), expressão facial de dor (0,85), evidência observada de dor (0,85),
diaforese (0,83), relato verbal ou codificado (0,80) e alteração da frequência cardíaca (0,80), sendo o
cálculo DCV total igual a 0,73.
Outras 13 foram validadas (escores maiores de 0,50) e 6 foram
consideradas não
representativas (escores inferiores a 0,50). As 22 características definidoras
validadas foram testadas clinicamente em parturientes em fase ativa do trabalho de
parto. Foram
observadas 49 parturientes na fase ativa inicial (FAI) e 37 na fase ativa final (FAF). Para análise da
homogeneidade entre as parturientes que fizeram uso de analgésicos e as que não fizeram uso de
analgésicos e as variáveis intervenientes: indução de parto, característica da bolsa, líquido amniótico,
técnicas alternativas para alívio da dor, relaxamento e descida fetal e intervenção analgésica e, para
análise das diferenças de frequências de ocorrência de características definidoras entre as fases ativa
inicial e final do trabalho de parto foi utilizado o teste exato de Fisher. Prova de Mann-Whitney foi
realizada para a relação dos escores de intensidade de dor entre o uso e não uso do analgésico. Para
análise da relação entre amplitude de pressão intrauterina e escores de dor, nas fases ativa inicial e
final do trabalho de parto foi utilizado o teste de Correlação de Spearman. Seis
características
definidoras estiveram presentes na FAI, e também foram os indicadores principais na FAF, são elas:
relato verbal ou codificado (FAI e FAF: 100%), evidência observada de contração uterina (FAI: 98%;
FAF: 100%), alteração do tônus muscular (FAI: 98%; FAF: 100%), evidência observada de dor (FAI e
FAF: 100%), comportamento expressivo (FAI: 93,9%; FAF: 100%) e expressão facial de dor (FAI:
87,8%; 100%). Em ambas as fases não foram observadas: alteração na frequência cardíaca, alteração
na frequência respiratória, alterações na pressão sanguínea, dilatação pupilar, exceto para alteração da
pressão arterial e dilatação pupilar em que houve presença em uma parturiente para cada indicador.Os
resultados mostraram diferenças estatisticamente significantes (p = 0,05) para diaforese, expressão
facial de dor, gestos protetores/comportamento de defesa,
posição antálgica para evitar dor,
comportamento de distração, foco em si próprio e
relato de pressão no períneo, sendo estas
predominantes na FAF. Observou-se correlação linear positiva entre a referência verbal (pelos escores
de intensidade de dor) e a amplitude de pressão intrauterina, com aumento do escore de intensidade
de dor à medida que aumenta a pressão em mmHg na fase ativa inicial (rS = 0,381; p = 0,008) e na fase
ativa inicial de parturientes em uso do analgésico (rS = 0,758; p = 0,002). O estudo mostrou a dor em
situação de parto como fenômeno peculiar a um evento fisiológico em seus diferentes períodos, com
achados que apontam para um novo diagnóstico de enfermagem.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Dor de parto, Estudos de validação, Medição da dor.

Abstract: The study aimed to analyze if the phenomenon of labor pain is characterized in the nursing
diagnosis Acute Pain of NANDA-I taxonomy and to develop and validate the diagnosis Labor Pain. The
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precepts of Hoskins (1989) and Fehring (1987) for the phases of content analysis and clinical validation of
the diagnosis were followed. In the first phase, the concept of "labor pain" according to the theoretical
referential of Walker and Avant (2005) was analyzed, with summarization of the data using integrative
literature review of the methodological framework of Whittemore (2005). The construction of the concept
"labor pain" reinforced the relevance of proposing a new diagnosis and subjecting it to the analysis by
experts. The diagnosis was submitted to ten obstetric nurses and approved regarding the definition,
related factors (period of dilatation: latent phase, active phase, transition phase of labor; period of
expulsion), defining characteristics and insertion of diagnosis to the Domain 12 - Comfort and to the Class
1 - Physical Comfort; of the 28 defining characteristics submitted to the opinions on the degree of
indication for the diagnosis, 9 were very indicative of the diagnosis: evidence observed of uterine
contraction to the average of 0.95, change in muscle tone (0.93), change in respiratory rate (0.85),
expressive behavior (0,85), facial expression of pain (0.85), observed evidence of pain (0.85), diaphoresis
(0.83), verbal or coded report (0.80), and change in heart rate (0.80), being the CVD total calculation
equal to 0.73. Another 13 were validated (scores greater than 0.50) and 6 were considered
unrepresentative (scores below 0.50).Twenty-two defining characteristics identified in concept analysis
were clinically tested in pregnant women in active phase of labor. 49 parturient women were observed
during initial active phase (IAP) and 37 in the final active phase (FAP). To analyze the homogeneity
among parturient women who used analgesics and those who did not use analgesics and the intervening
variables: induction of labor, characteristic of placenta, amniotic fluid, alternative techniques for pain relief,
relaxation and decrease fetal and analgesic intervention; and the Fisher's exact test was used to analyze
differences in frequencies of occurrence of the defining characteristics between the initial and final active
phase of labor.Mann-Whitney test was performed for the relationship of pain intensity scores between the
use and non use of the analgesics. The Spearman correlation test was used to analyze the relationship
between intrauterine pressure amplitude and pain scores, in the initial and final phases of labor. Six
defining characteristics were present in the initial active phase (IAP), and were also the main indicators in
the final active phase (FAP), which are: verbal or coded report (IAP and FAP: 100%), observed evidence
of uterine contraction (IAP: 98%, FAP: 100%), abnormal muscle tone (IAP: 98%, FAP: 100%), observed
evidence of pain (IAP and FAP : 100%), expressive behavior (IAP: 93.9%, FAP: 100%), and facial
expression of pain (IAP: 87.8%; FAP: 100%). In both phases were not observed: change in heart rate,
change in respiratory rate, change in blood pressure, pupil dilation, except for change in blood pressure
and pupil dilation that was present in one parturient for each indicator. The results showed statistically
significant differences (p = 0.05) considering diaphoresis, facial expression of pain, protective
gestures/defensive behavior, antalgic position to avoid pain, distraction behavior, focus on yourself and
report of pressure in the perineum, which are predominant in the IAP. Positive linear correlation between
the verbal reference (by scores for pain intensity) and amplitude of intrauterine pressure was observed,
with higher scores of pain intensity when increasing pressure in mmHg in the initial phase (rS = 0.381; p =
0.008) and the initial active phase of parturient women in use of analgesics (rS = 0.758; p = 0.002). The
study showed the situation of labor pain as a phenomenon peculiar to a physiological event at different
periods, with findings that point to a new nursing diagnosis.
Key words: Pain measurement, Nursing diagnosis, Labor pain
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-06112012193210/publico/SIMONEROQUEMAZONI.pdf

Nº de Classificação: 17650
POMPEO, Daniele Alcalá. Validação do diagnóstico de enfermagem Náusea no período pósoperatório imediato. 2012. p. 164. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem

1317

Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: Este estudo teve como objetivos analisar o conceito náusea em pacientes no período pósoperatório imediato; avaliar a validade de conteúdo e clínica do diagnóstico de enfermagem Náusea no
período pós-operatório imediato, considerando-se o modelo de Fehring; identificar a incidência do referido
diagnóstico em pacientes no período pós-operatório imediato; verificar possíveis associações entre os
antecedentes de náusea obtidos na análise de conceito e os identificados nos pacientes com náusea no
pós-operatório imediato e verificar a frequência de ocorrência das características definidoras principais e
secundárias do diagnóstico Náusea. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: análise de conceito,
validação de conteúdo e validação clínica. A análise de conceito seguiu as oito fases propostas por
Walker a Avant: selecionar o conceito, definir o objetivo da análise, identificar a utilização do conceito,
definir atributos definidores, desenvolver casos-modelos, desenvolver outros casos, identificar
antecedentes e consequentes e verificar as referências empíricas. Essa etapa foi fundamental para a
realização das etapas posteriores (validação de conteúdo e validação clínica), permitindo a construção de
definições operacionais e a elaboração de instrumentos de coleta de dados mais direcionados ao cenário
do paciente com náusea no período pós-operatório. Participaram da validação de conteúdo 52 expertos
que responderam a um instrumento que continha dados de identificação profissional e de validação do
diagnóstico de enfermagem Náusea (enunciado, definição, posição que ocupa na estrutura taxonômica e
características definidoras, descritas em uma escala tipo Likert). A maioria dos expertos considerou o
domínio 12 (Conforto), a classe 1 (conforto físico) e o enunciado (náusea) adequados ao diagnóstico.
Foram sugeridas modificações na definição atual do referido diagnóstico de enfermagem. Quatro
características definidoras foram consideradas principais (relato de náusea, salivação aumentada,
aversão à comida e sensação de vômito) e oito foram denominadas secundárias (deglutição aumentada,
gosto amargo na boca, palidez, taquicardia, diaforese, sensação de calor e frio, alterações da pressão
arterial e dilatação pupilar). Na etapa de validação clínica, 106 pacientes foram incluídos na amostra.
Para a coleta de dados, foram utilizados o questionário de avaliação pré, intra e pós-operatória e a Escala
Hospitalar de Ansiedade e Depressão. A náusea foi avaliada em duas etapas: 1) análise das
manifestações objetivas (dois enfermeiros simultaneamente) e 2) subjetivas (um enfermeiro). A incidência
de náusea foi de 21,70% e, na maioria das vezes, de moderada intensidade. Os antecedentes
associados à presença de náuseas no pós-operatório foram: sexo, idade, tipo de anestesia, presença de
dor, movimentação e alimentação pós-operatória e odores nocivos. Na etapa 1, a característica definidora
denominada principal foi relato de náusea, e as manifestações secundárias foram sensação de vômito,
palidez e deglutição aumentada. O índice de concordância variou de 86,95% a 100,00%. Na etapa 2, as
características consideradas principais foram relato de náusea e sensação de vômito, e as características
definidoras secundárias identificadas foram salivação aumentada e sensação de calor e frio. Os escores
totais do diagnóstico de enfermagem Náusea foram de 0,79 e 0,73 para as validações de conteúdo e
clínica respectivamente, considerado válido para a Taxonomia da North American Nursing Diagnosis
Association - International (NANDA-I). Concluiu-se que o relato de náusea, sensação de vômito, palidez,
salivação aumentada, deglutição aumentada e sensação de calor e frio são fortes indicativos do
diagnóstico de enfermagem Náusea.
Palavras-chave: Cuidados pós-operatórios, Enfermagem, Naúsea, Náusea e vômito pós-operatório,
Vômito.

Abstract: The aims of this study were to analyze the nausea concept in patients during the immediate
postoperative period; to assess the content and clinical validity of the nursing diagnosis nausea in the
immediate postoperative period, considering Fehring's model; to identify the incidence of this diagnosis in
patients during the immediate postoperative period; to check for possible associations between the
nausea antecedents obtained in the concept analysis and those identified in patients with immediate
postoperative nausea and to verify the frequency of the primary and secondary defining characteristics of
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the Nausea diagnosis. The research was developed in three phases: concept analysis, content validation
and clinical validation. The concept analysis followed the eight phases proposed by Walker and Avant:
select the concept, define the aim of the analysis, identify the use of the concept, define defining
attributes, develop model cases, develop other cases, identify antecedents and consequences and check
empirical references. This phase was fundamental to accomplish further phases (content validation and
clinical validation), permitting the construction of operational definitions and the elaboration of data
collection instruments that were better directed at the context of postoperative nausea patients. Fifty-two
specialists participated in the content validation, who answered an instrument with professional
identification data and the validation of the nursing diagnosis nausea (wording, definition, position in
taxonomic structure and defining characteristics, described on a Likert scale). Most experts considered
domain 12 (Comfort), class 1 (physical comfort) and the wording (nausea) adequate for the diagnosis.
Modifications were suggested in the current definition of the referred nursing diagnosis. Four defining
characteristics were considered primary (reported nausea, increased salivation, aversion toward food and
gagging sensation), while eight were called secondary (increased swallowing, sour taste in the mouth,
pallor, tachycardia, excessive sweating, feeling hot and cold, blood pressure alterations and pupil dilation).
In the clinical validation phase, 106 patients were included in the sample. For data collection the pre, intra
and post-operative assessment questionnaire and the Hospital Anxiety and Depression Scale were used.
Nausea was assessed in two phases: 1) analysis of objective manifestations (two nurses simultaneously)
and 2) subjective (one nurse). The incidence level of nausea corresponded to 21.70%, in most cases of
moderate intensity. The following antecedents were associated with the presence of nausea and vomiting:
gender, age, anesthesia type, presence of pain, postoperative movements and meals and harmful smells.
In phase 1, the defining characteristic that was considered primary was reported nausea and the
secondary manifestations were gagging sensation, pallor and increased swallowing. Agreement levels
ranged between 86.95% and 100.00%. In phase 2, reported nausea and gagging sensation were
considered primary characteristics, while increased salivation and feeling hot and cold were identified as
secondary defining characteristics. The total scores of the nursing diagnosis Nausea corresponded to 0.79
and 0.73 for the content and clinical validations, respectively, which are considered valid for the Taxonomy
of the North American Nursing Diagnosis Association - International (NANDA-I). In conclusion, reported
nausea, gagging sensation, pallor, increased salivation, increased swallowing and feeling hot and cold are
strong signs of the nursing diagnosis Nausea.
Key words: Nausea, Nursing, Postoperative care, Postoperative nausea and vomiting, Vomiting.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-20082012152826/publico/DanieleAlcalaPompeo.pdf

Nº de Classificação: 17652
SOUZA, Káren Mendes Jorge de. Discursos sobre a tuberculose: significância por e para sujeitos.
2012 . p. 71. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Palha, Pedro Fredemir
Resumo: O adoecimento por tuberculose é um processo subjetivo e interpenetrado por
saberes,
discursos e práticas, produzidos histórico-culturalmente na vida social e nutridos em um interdiscurso
(sobre a doença e o doente), que afeta o modo como o sujeito significa a sua experiência. Neste estudo,
sustentamo-nos no arcabouço teórico-metodológico da análise de discurso de matriz francesa, que
busca a compreensão dos processos de produção de sentidos, na relação da
língua com sua
exterioridade histórica e social. Partindo do pressuposto de que há uma constituição linguístico-histórica
do sujeito discursivo, o estudo objetivou investigar como os discursos sobre a tuberculose afetam a

1319

(des)construção identitária do sujeito, que perpassa as constituições subjetivas em seu processo de
adoecimento. Utilizando a abordagem qualitativa, foram realizadas dezesseis entrevistas registradas em
áudio, no período de agosto a outubro de 2009, com sujeitos em tratamento de tuberculose em um
hospital público do município de João Pessoa, Estado da Paraíba. O corpus de análise foi constituído
pelas entrevistas transcritas mais as produções artísticas dos participantes como representações de seu
processo de adoecimento. No gerenciamento do material de linguagem bruto, utilizou-se o Software
Atlas.ti, que nos auxiliou no processo anterior às análises discursivas. O projeto deste estudo foi
submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, de
acordo com as orientações da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Ao relacionar a tuberculose a comportamentos
excessivos, alcoolismo,
fraqueza, vida urbana e drogadição, os sentidos produzidos pelos sujeitos
entrevistados foram regidos por formações ideológicas que identificam a tuberculose como situação de
desaprovação social. Observamos que as formações imaginárias, que remetem ao lugar desse sujeito
doente como usuário do sistema de saúde produzem o seu apagamento, a sua interdição. Concluímos
que a ênfase no simbólico, mediante os símbolos de estigma, que acentuam a visibilidade do doente de
tuberculose como desviante ou sujeito “especial” é o mecanismo mais importante de manutenção da
estigmatização da doença e do doente.
Palavras-chave: Estereotipagem, Pesquisa qualitativa, Tuberculose.

Abstract: The tuberculosis illness is a subjective process pervaded by knowledge, discourses and
practices produced historic-culturally in the social life and nurtured in an interdiscourse (about the illness
and the patient), that affects how the subject interprets his experience. In this study we follow the French
theoretical and methodological framework of discourse analysis matrix that strives to understand the
meaning production processes in the language relationship with its historic and social exteriority.
Assuming that there is linguistic-historical constitution of the discursive subject, the study aimed to
investigate how the tuberculosis discourses affect the subject´s identity (de)construction that goes beyond
the subjective constitutions in his disease process. Sixteen audio taped interviews using the qualitative
approach were conducted with tuberculosis treatment subjects in a City of João Pessoa, Paraíba, public
hospital, during the August - October 2009 period. The corpus of analysis consists of the transcribed
interviews plus the participants' artistic productions as representations of their illness. The Atlas.ti
Software was utilized in the raw language material management which helped in the process prior to
discourse analyses. The study design was submitted for assessment to a Committee for Research Ethics.
By linking tuberculosis to excessive behaviors, alcoholism, weakness, urban life and drug addiction, the
meanings produced by the interviewees were governed by ideological formations that identify tuberculosis
as a situation of social disapproval. It was observed that the imaginary formations, which refer to the place
of that sick person as user of the health system produced its effacement, its isolation. We conclude that
the emphasis on the symbolic, by means of the symbols of stigma that accentuate the TB patient visibility
as a "deviant" or special subject, is the most important mechanism in maintaining the stigmatization of the
disease and the patient.
Key words: Tuberculosis, Stereotyping, Qualitative, Research.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012155457/publico/KarenMendesJorgedeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17655
CAPUCHO, Helaine Carneiro. Sistemas manuscrito e informatizado de notificação voluntária de
incidentes em saúde como base para a cultura de segurança do paciente. 2012 . p. 155. Tese de
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Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnólogica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Cassiani, Silvia Helena de Bortoli
Resumo: Nas organizações de saúde, as notificações voluntárias são essenciais para a construção da
aprendizagem, que é um dos fundamentos da cultura da segurança do paciente. O objetivo deste estudo
foi comparar um sistema manuscrito e um sistema informatizado de notificações voluntárias de incidentes
e queixas técnicas relacionados à saúde, implantados em um hospital de ensino do interior de São Paulo,
por meio da análise documental das notificações encaminhadas. Os sistemas foram comparados quanto
à quantidade e qualidade das notificações, categoria dos profissionais notificadores, motivos e
características dos incidentes relacionados aos medicamentos. O presente estudo demonstrou que as
notificações encaminhadas por meio de sistemas manuscrito e informatizado podem ser utilizadas para
identificação de incidentes, mas é possível que o segundo sistema seja mais vantajoso do que o primeiro,
por ter apresentado aumento do número de notificações em 58,7%; aumento da taxa de notificação em
62,3%; maior qualidade dos relatos, especialmente quanto à classificação e descrição da gravidade do
incidente, e descrição do paciente; eliminação da ilegibilidade e de rasuras; ampliação da participação
dos diferentes profissionais de nível superior e de profissionais de nível médio e básico, especialmente
técnicos e auxiliares de enfermagem; favorecimento de relatos de incidentes que causaram danos aos
pacientes, especialmente os moderados e graves; favorecimento de relatos de incidentes relacionados
aos medicamentos potencialmente perigosos, de relatos de reações adversas e inefetividade terapêutica,
de erros de omissão, de administração de medicamento não autorizado, de dose, erro de técnica de
administração e não adesão do paciente, e também de erros de medicação mais graves, incluindo os que
causaram danos aos pacientes; favorecimento de relatos de suspeita de inefetividade terapêutica de
medicamentos. A implantação do sistema informatizado de notificações voluntárias de incidentes na
saúde como base para a cultura de segurança do paciente no sistema de saúde brasileiro parece ser
uma estratégia viável e totalmente necessária para o gerenciamento de riscos e a qualificação da
assistência, tendo este trabalho contribuído para nortear como deve ser o processo de notificação
voluntária de incidentes e queixas técnicas em saúde.
Palavras-chave: Cultura de segurança, Notificação, Notificação Voluntária, Qualidade em saude,
Segurança do paciente, Sistemas de Notificações.

Abstract: Voluntary incident reporting is essential in health facilities to promote learning, which is one of
the fundaments of patient safety culture. This study presents a comparison between voluntary handwritten
reports and a computer-based reporting system of health-related incidents and technical complaints
implemented in a university hospital in the interior of São Paulo, Brazil. This comparison was conducted
through a document analysis of reports and the systems were compared in terms of quantity and quality of
reports, profession of those reporting the incidents, reasons and characteristics of medication-related
incidents. This study revealed that both handwritten and computer-based reports can be used to identify
incidents but the latter seems to be a better system because it presented an increase of 58.7% in the
number of reports; an increase of 62.3% in the reporting rate; better quality reports, especially in relation
to the classification and description of the incidents' severity and description of patients; the problem of
illegibility was eliminated; a greater number of workers from different professions with higher education
and also with technical and primary education was observed, especially nursing technicians and
auxiliaries; reports of incidents causing harm to patients was favored, especially moderate and severe
incidents, in addition to reports of potentially dangerous medication-related incidents, adverse reactions
and ineffective therapy, omitted errors, non-authorized administration of medication, dosage errors,
administration technique, non-adherence of patients, reports of more severe medication errors, including
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those that harmed patients, and reports concerning suspicion of ineffective drug therapy. The
implementation of a computer-based voluntary reporting system of health-related incidents to fundament a
patient safety culture within the Brazilian health system seems to be a viable and essential strategy to risk
management and qualify care delivery. This study can guide the process of voluntary reporting of
incidents and technical complaints.
Key words: Notification, Patient Safety, Risk Management, Safety Culture.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012132458/publico/HelaineCarneiroCapucho.pdf

Nº de Classificação: 17662
FAVA, Silvana Maria Coelho Leite. Os significados da experiência da doença e do tratamento para a
pessoa com hipertensão arterial e o contexto do sistema de cuidado à saúde: um estudo
etnográfico. 2012 . p. 270. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo do cuidar do adulto com doenças agudas e crôni-degenerativas
Orientador: Nogueira, Maria Suely
Resumo: Este estudo teve como objetivo interpretar os significados que as pessoas com hipertensão
arterial sistêmica atribuem à doença e ao tratamento e à produção dos cuidados em saúde. Para
interpretar tais experiências, foram adotados os referenciais da antropologia interpretativa de Clifford
Geertz e da antropologia médica de Arthur Kleinman e do método etnográfico. Participaram deste estudo
22 pessoas com hipertensão arterial, com 18 anos e mais, cadastradas em uma Unidade de Estratégia
de Saúde da Família de uma cidade do Sul de Minas Gerais. Foram respeitados os preceitos éticos,
como a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética e assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido pelos informantes. Os dados foram coletados no período de abril de 2010 a novembro de
2011, em
diferentes espaços, onde as pessoas vivem e os fatos acontecem. Foram realizadas
entrevistas
semiestruturadas, observação participante, grupo focal, diário de campo e análise de
prontuário. A análise e a interpretação dos dados foram orientadas pelo referencial teórico metodológico e por meio da compreensão do contexto histórico dos informantes no qual os sentidos são
produzidos, buscando decodificá-los para a apreensão dos significados implícitos na experiência com o
adoecimento. Dessa análise, emergiram quatro núcleos de significados: “A doença como expressão do
estilo de vida”, “A perspectiva de cura da doença”, “A experiência com o sistema formal de saúde”, “A
produção dos cuidados em saúde: o distanciamento com a humanização”. O problema de nervoso
representa a categoria
nosológica para os informantes, que se apresenta de forma sintomática
caracterizada por uma expressão do estilo de vida urbano. Apoiam-se na crença da cura do problema. A
família, a espiritualidade e a religião constituíram suas principais redes de apoio social. Os itinerários
terapêuticos se interpenetram para a cura do problema de nervoso. O subsistema de saúde popular
constitui importante itinerário devido à identidade cultural que se estabelece com o
grupo social
pesquisado, pelo vínculo frágil com o subsistema profissional e por proporcionar melhor bem-estar e,
consequentemente, a remissão dos sintomas. As dificuldades de vencer as ladeiras e as barreiras
decorrentes da idade, das limitações, da acessibilidade geográfica, das
dificuldades de acesso à
consulta e aos medicamentos, o vínculo frágil com a Unidade,
aliados à influência cultural e às
experiências de exclusão social, dificultam a adesão ao tratamento. A insatisfação com as diferentes
dimensões organizacionais, de estrutura e de funcionamento do serviço, repercute de forma negativa no
acolhimento, no vínculo, nos cuidados e na adesão ao tratamento. O processo de trabalho estruturado
no modelo biomédico dificulta abrir espaços para o diálogo, para a interpretação e para o atendimento
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das necessidades da pessoa com Hipertensão Arterial. Novas competências tornam-se necessárias no
processo de trabalho, capazes de aliar a competência técnica à humana para a implementação de
ações em saúde humanizada. As lacunas evidenciadas entre o ponto de vista dos profissionais de
saúde e dos informantes nos servem de orientações para repensar nossa práxis, com vista a prover
cuidados integrados e contextualizados, o que estimula a potência para o viver, para o empoderamento
e para o autocuidado.
Palavras-chave: Adesão do paciente, Cultura, Enfermagem, Etnografia, Hipertensão.

Abstract: The object of this study was to interpret the meaning ascribed to illness and to treatment as well
as to health care production by high systemic arterial blood pressure carriers. In order to interpret such
experiences, references to Clifford Geertz' Interpretive Anthropology, Arthur Kleinman's Medical
Anthropology and the Ethnographic Research Method were used. Twenty-two hypertensive individuals,
aged 18 and over, enrolled in a Family Health Strategic Unity in a city in the South of Minas Gerais took
part in the study. Ethic principles were taken into consideration, the study being approved by the Ethic
Committee and the Informed Consent Form being signed by the participants. Data were collected where
people live and facts do happen from April 2010 to November 2011. Semi structured interviews,
participative observation, focus group, field journal and medical records analyses were carried out. Data
analysis and interpretation were guided by the theoretical-methodological referential and by understanding
the informers historical context where the meanings are produced, by trying to decode them in order to
apprehend the meanings implied in the experience with falling ill. From the analysis, four meaning classes
were found: "Illness as life-style expression", "Illness cure perspective", "Experience with the official health
care system", "Health care production: distance from a humanized approach". Nervousness, which
presents itself in a symptomatic way characterized by an expression of the urban life-style, represents the
nosological category for the informers. They hold tightly to the belief in the cure of the problem. Family,
spirituality, and religion are their main net of social support. The therapeutic itineraries intertwine
themselves for the cure of the nervousness problem. The popular health subsystem is an important
itinerary due to the cultural identity that is established with the social group under study, to the fragile bond
with the professional subsystem and by offering better wellbeing which leads to the removal of symptoms.
The difficulties of braving slopes and barriers, associated to age, physical limitations, geographical
accessibility, and difficulties of access to medical assistance and to medication, the fragile bond to the
Family Health Strategic Unity, associated to cultural influence and to social exclusion experiences,
interfere with adherence to treatment. Dissatisfaction with different organizational dimensions, both
structural and operational, has negative influence on receptivity, bond, care and adherence to treatment.
The work process founded on the biomedical model makes opening space for dialogue, interpretation and
assistance difficult. New competencies, which enable putting together technical and human competences
for the implementation of humanized health actions, are necessary for the work process. The evidenced
gaps between the health professionals' points of view and those of informers are hints to be used when
rethinking praxis, with the aim of providing integrated and contextualized care, which stimulates energy for
living, empowerment and self-care.
Key words: Hypertension, Ethnography, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06062012155548/publico/SilvanaMariaCoelhoLeiteFava.pdf

Nº de Classificação: 17666
RUIZ, Mariana Torreglosa. Análise da perda hemática durante o processo de parturição. 2012 . p.
137. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assitência à mulher no ciclo vital
Orientador: Mamede, Marli Villela
Resumo: Hemorragia pós-parto (HPP) é tradicionalmente definida como perda sanguínea maior ou
igual a 500 ml em partos vaginais e acima de 1000 ml em partos cesarianos e/ou queda de 10% do
hematócrito comparado ao exame feito à admissão da parturiente e/ou sangramento importante que
requeira hemotransfusão. Estima-se que 25 a 30% das mortes maternas são decorrentes da HPP. Além
disso, este quadro pode causar impacto na qualidade de vida de mulheres e neonatos, devido às
complicações, além da necessidade de intervenções. Objetivo: Estimar prevalência de HPP, efeito do
tipo de parto e intervenções obstétricas sobre os valores hematimétricos (hematócrito e hemoglobina)
em uma amostra de mulheres primíparas atendidas em hospital de ensino. Metodologia: A amostra
constituiu-se de 100 primíparas, independente da via de parto. A coleta de dados foi realizada a partir de
dados retrospectivos obtidos de prontuários (impresso e eletrônico), cartão de pré-natal, dentre outras
fontes de consulta, respaldadas por formulário testado previamente em estudo piloto. Resultados: A
prevalência de HPP na amostra de estudo foi de 16%. Através da análise simples (teste F), encontrouse significância estatística para as seguintes variáveis: diabetes,
síndromes hipertensivas, anemia
diagnosticada durante a gestação, analgesia, tipo de parto e peso do recém-nascido. Porém através da
regressão linear múltipla, observou-se significância apenas para as variáveis: diabetes e analgesia.
Mulheres portadoras de diabetes apresentaram maiores perdas hemáticas; enquanto que mulheres que
realizaram analgesia durante o trabalho
de parto, apresentaram menores perdas. Dentre as
complicações mais frequentes no período
compreendido do puerpério imediato à alta hospitalar
detectou-se: necessidade de ocitócito terapêutico adicional (20 UI); nível de hemoglobina < 9 mg/dl;
lipotímia; necessidade de
suplementação com sulfato ferroso (em dose terapêutica); 22 mulheres
apresentaram algum tipo de sintoma (fraqueza, desânimo, entre outros); 62 mulheres apresentaram
anemia no período puerperal. Houve correlação positiva (0,89) entre os níveis de queda do hematócrito
e da hemoglobina, sendo que para queda de hematócrito = 10%, a queda de hemoglobina foi de 2,99
mg/dl. Não foram constatadas outras associações significativas. Considerações finais: Acreditamos que
a dosagem de hemoglobina e hematócrito 48 horas pós-parto é uma importante ferramenta para auxiliar
no diagnóstico precoce e mais fidedigno dos quadros, devendo esta prática ser adotada como rotina nas
instituições. Ressaltamos mais uma vez que análise laboratorial não exime o profissional de avaliação
clínica rigorosa e minuciosa. Assim, esta prática vem complementar a assistência clínica no puerpério e
em hipótese alguma se deve substituí-la. Dada a magnitude do problema e a escassez de estudos
sobre a temática acreditamos que todos os trabalhos sobre a questão são louváveis e podem contribuir
para a melhoria da assistência ao ciclo gravídico-puerperal..
Palavras-chave: Hemorragia pós-parto, Parto, Puerperio.

Abstract: Postpartum hemorrhage (PPH) is traditionally defined as blood loss greater than or equal to
500 ml in vaginal parturition and over 1000 ml in cesarean sections and/or 10% drop in hematocrit
compared to examination by the admission of the mother and/or major bleeding requiring blood
transfusion. It is estimated that 25-30% of maternal deaths are due to PPH. Moreover, this framework can
impact quality of life of women, newborns, due to its complications, and the need for interventions.
Objective: To estimate the prevalence of PPH and effect of type of delivery and obstetric interventions on
the hematological values (hemoglobin and hematocrit) in a sample of primiparous women attended at a
teaching hospital. Methodology: The sample consisted of 100 primiparous, regardless of mode of delivery.
Data collection was performed with retrospective data obtained from medical records, pregnancy card,
among other sources of information, backed-up by a form previously tested in a pilot study. Results: The
prevalence of PPH in the study sample was 16%. Through simple analysis (F test), statistical significance
was found for the following variables: diabetes, hypertensive disorders, anemia diagnosed during
pregnancy, analgesia, mode of delivery and weight of the newborn. But through multiple linear regression,
we found significance only for the variables: diabetes and analgesia. Women with diabetes had higher
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blood loss, whereas women who underwent analgesia during labor, showed smaller losses. The following
complications were identified: need for additional oxytocin therapy (20UI), hemoglobin < 9 mg/dl, syncope,
need for supplementation with iron (terapheutic dose), 22 women had some type of symptoms (weakness,
prostration, etc), 62 women had anemia in the postpartum period. A positive correlation (0.89) between
the levels of low hematocrit and hemoglobin, while those for the fall of hematocrit >= 10%, the drop in
hemoglobin was 2.99 mg/dl. No association with other variables was found. Final considerations: We
believe that dosage of hemoglobin and hematocrit 48 hours after delivery is an important tool for early
diagnosis and the most reliable for detection of the frameworks, so, should this practice be adopted as
routine in institutions. We emphasize once again that laboratoring testing does not relieve the professional
of a rigorous and thorough clinical evaluation. Thus, this practice come to complement the clinical care in
puerperium and in no way should replace it. Given the magnitude of the problem and the scarcity of
studies on the subject believe that all study on the issue is commendable and may contribute to the
improvement of care in pregnancy and childbirth
Key words: Postpartum, Postpartum hemorrhage.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013095258/publico/MARIANATORREGLOSARUIZ.PDF

Nº de Classificação: 17668
NAGLIATE, Patrícia de Carvalho. Desenvolvimento de educação permanente com tecnologia móvel:
avaliação em um curso sobre higienização das mãos e uso de luvas. 2012. p. 431. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e tecnologia em enfermagem
Orientador: Mendes, Isabel Amélia Costa
Resumo:.No presente estudo avaliamos o conhecimento de profissionais de enfermagem, antes e após
oferecimento de programa educativo sobre higienização das mãos e uso de luvas. O conteúdo foi
desenvolvido para ser disponibilizado em tecnologia móvel (tablet) a profissionais de enfermagem.
Trata-se de estudo exploratório- descritivo do tipo Survey, transversal e de intervenção, com
delineamento quase- experimental pré e pós-teste, pautado no referencial teórico da aprendizagem
significativa. Os dados foram coletados em hospital público secundário, de pequeno porte, em município
do interior do Estado de São Paulo. Utilizamos um questionário com 46 questões referentes à temática
higiene das mãos e uso de luvas, via dispositivo móvel, nas fases pré e pós-teste. A participação no
programa de educação permanente via dispositivo móvel, consistiu em acessos às unidades de cada
módulo e em seguida, às atividades de fixação do conteúdo. Os profissionais avaliaram o programa
educativo por meio de questionário composto por 26
questões. Participaram na fase pré-teste 86
profissionais de enfermagem (enfermeiros e auxiliares de enfermagem) e 47 no pós-teste. Nas fases pré
e pós- teste houve o predomínio de profissionais do sexo feminino (86,05%); (82,98%), faixa etária de
31 a 41 anos (47,67%); (46,81%), grande parte (75,58%); (78,72%) eram auxiliares de enfermagem da
clínica médica e cirúrgica (47,67%); (59,57%). Houve diferença em relação ao tempo de atuação na
área, sendo na fase pré-teste entre 5 a 10 anos (36,05%) e entre 10 a 15 anos (38,30%) na fase pósteste. Os resultados apontaram aumento na média do conhecimento dos profissionais referentes ao
domínio 1 “higienização das mãos”, 69,54 (±6,10) fase pré-teste e 76,28 (±7,04), pós-teste e no domínio
2 “uso de luvas” 66,16 (±8,89) e 72,14 (±10,17). A classificação do índice do conhecimento referente ao
domínio 1 na fase pré teste, foi regular (50|- 75%) para a maioria dos profissionais (74,46%), enquanto
na fase pós- teste os profissionais (70,22%) foram classificados com conhecimento alto (=75%). No
domínio 2 “uso de luvas” constatamos que em ambas as fases os profissionais se mantiveram com nível
de conhecimento regular (80,86%) e (51,06%). Na fase pré-teste 32,56% dos profissionais percebem
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que realizam a higiene das mãos em torno de 81 a 100% das vezes, no entanto consideraram baixa a
importância que a
chefia direta dá ao tema “higienização das mãos”, os dados se mostraram
estatisticamente significantes (p<0,0041). Na fase pós-teste não houve significância estatística entre os
mesmos dados comparados (p<0,1438). Nas fases pré e pós- teste não encontramos significância
estatística entre os dados: tempo de atuação profissional com o domínio 1, (p<0,7716); (p<07804) e
domínio 2 (p<0,5444);
(p<0,7897), não sendo fatores que influenciaram o conhecimento dos
profissionais. A maioria dos profissionais (78,26%) considerou o dispositivo um bom meio para realizar
educação permanente. Portanto, o processo de educação permanente se mostrou eficiente ao causar
aumento do conhecimento dos profissionais frente aos domínios 1 e 2. A tecnologia móvel se mostrou
adequada para desenvolvimento de educação permanente.
Palavras-chave: Educação Permanente, Enfermagem, Infecção hospitalar, Lavagem de mãos, Luvas
protetoras, Tecnologia educacional.

Abstract: In the present study we evaluated the knowledge of nurses, before and after delivery of the
educational program on hand hygiene and gloves. The content is designed to be available in technology
mobile (tablet) to professional nursing. These are exploratory study Survey, descriptive and crosssectional and intervention, with a quasi- experimental pre-and post-test, based on the theoretical learning
significantly. Data were collected in secondary public hospital, small sized municipality in the interior of
São Paulo. Using a questionnaire with 46 questions related to the topic hand hygiene and glove use, via
mobile device in the pre-and post-test. Participation in the program continuing education via mobile,
consisted of access to units each module and then the activities of fixing the content. Professionals
evaluated the educational program through a questionnaire composed of 26 issues. Participated in the
pre-test 86 nurses (Nurses and nursing assistants) and 47 at posttest. In pre-and post- test there was a
predominance of female sex workers (86.05%) (82.98%), age age 31-41 years (47.67%) (46.81%), most
(75.58%) (78.72%) were auxiliary nurses in the medical and surgical (47.67%) (59.57%). There was
difference in the activation time in the area, being in the pre-test between 5-10 years (36.05%) and
between 10 and 15 years (38.30%) in the post-test. Results indicated an increase in the average
knowledge of professionals for the domain 1 "hand hygiene", 69.54 (± 6.10) pre-test and 76.28 (± 7.04),
post-test and in the field 2 "gloves" 66.16 (± 8.89) and 72.14 (± 10.17). The Index rating of knowledge
related to domain 1 in the pre test was regular (50 | - 75%) for most professionals (74.46%), while in the
post- testing professionals (70.22%) were classified as having high knowledge (= 75%). In domain 2
"gloves" found that in both phases professionals remained with regular level of knowledge (80.86%) and
(51.06%). In step pretest 32.56% of professionals realize that perform hand hygiene in around 81-100%
of the time, however considered that the lower the importance head directly gives the theme "hand
hygiene", the data showed statistically significant (p <0.0041). In the post-test was not significant
statistical data compared between them (p <0.1438). In pre-and post- test did not find statistical
significance between data: operating time professional with domain 1 (p <0.7716), (p <07 804) and
domain 2 (p <0.5444); (P <0.7897) and not factors that influenced the knowledge of professionals. Most
professionals (78.26%) found the device a good medium for conduct continuing education. Therefore, the
process of lifelong learning is proved effective in causing increased knowledge of the professionals in the
Domains 1 and 2. Mobile technology was adequate for developing continuing education
Key words: Infection, Educational Technology, Continuing Education.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17669
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MIWA, Marcela Jussara. Com o poder nas mãos: um estudo sobre johrei e reiki. 2012 . p. 123. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudos sobre a conduta, a ética e a produção do saber em saúde
Orientador: Costa, Maria Cristina Silva
Resumo:.Os movimentos contraculturais, desencadeados principalmente nos anos de 1960/70, ao
questionarem a sociedade tecnocrata-capitalista e incentivarem uma maior politização da vida social,
possibilitaram ampliação da abertura para debates e tensões que afetaram as
instituições sociais
vigentes, contestando paradigmas consagrados. Tal fato permitiu uma (re)valorização e, até mesmo,
reapropriação (ou criação) de perspectivas holísticas em relação ao corpo e à saúde, e a inclusão de
outras dimensões explicativas, além das oferecidas pela
racionalidade biomédica. Com a maior
aceitação das práticas alternativas ou complementares, abriu-se espaço para a retomada de antigos
métodos de cura através das mãos, entre elas, as que não necessitam de toque direto entre “curador” e
paciente, como reiki e o johrei da Igreja Messiânica Mundial. Este estudo teve como objetivo apreender
e interpretar os significados de reiki e johrei, considerando os arcabouços técnicos e conceituais sobre
os quais estão alicerçados. Assim como, compreender como elas afetam o comportamento de seus
praticantes e suas relações sociais. Para interpretar tais significados e experiências foram adotados os
referenciais da antropologia interpretativa de Clifford Geertz e o método
etnográfico. A pesquisa
realizou-se em dois campos distintos, um Núcleo de Reiki e a Igreja Messiânica Mundial, ambos em
Ribeirão Preto,SP , no período de outubro de 2009 a janeiro de 2012. Participaram deste estudo 15
reikianos como sujeitos principais e 5 frequentadores da Núcleo, como sujeitos secundários; mais 14
messiânicos, sujeitos principais e 5 frequentadores da Igreja, como sujeitos secundários. Os dados foram
coletados por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas e diário de campo. Os
principais resultados indicam que a crença no poder curativo nessas energias, reiki e johrei, aparece
como principal sustentação de sua eficácia. Tanto os ensinamentos da Igreja Messiânica, como os
ensinamentos e teorias associados ao reiki, foram capazes de fornecer novos sentidos para questões ou
problemas desses sujeitos, modificando comportamentos como humor, agressividade, tolerância e
sociabilidade, possibilitando a emergência de uma “identidade holística” e a configuração de novas
“comunidades de encantamento” em torno dessas duas práticas.
Palavras-chave: Comunidade, Etnografia, Terapias complementares.

Abstract: Countercultural movements, initiated mainly in the 60's and 70's, questioned the capitalisttechnocratic society and encouraged greater politicization of social life, enabling the extension of the
debates and tensions that affected the existing social institutions, refuting established paradigms. This fact
allowed a (re)valuing and even reappropriation (or creation) of holistic perspectives regarding the body
and health, and the inclusion of other explanatory dimensions, beyond the ones offered by biomedical
rationality. With an increased acceptance of alternative or complementary practices, there was more
space for the return of ancient healing methods through hands, among them, those that do not require
direct touch between "healer" and patient, such as reiki and johrei, of the World Messianic Church. This
study aimed to recognize and interpret the meanings of reiki and johrei, considering the technical and
conceptual frameworks upon which they are based, as well as to understand how they affect the behavior
of its practitioners and their social relations. In order to interpret these meanings and experiences, Clifford
Geertz's interpretive anthropology and the ethnographic method were adopted as frameworks. The
research was carried out in two sites, a Reiki Center and the World Messianic Church, both in Ribeirão
Preto, state of São Paulo, Brazil, from October 2009 to January 2012. The study included 15 reiki
practitioners as main subjects and 5 frequenters of the Center, as secondary subjects; 14 messianic as
main subjects, and 5 frequenters of the Church, as secondary subjects. Data were collected through
participant observation, semi-structured interviews and field diary. The main results indicate that belief in
the healing power of these energies, reiki and johrei, is the main support of their effectiveness. Both the
Messianic Church doctrine as well as the doctrine and theories associated with reiki, were able to provide
new meanings to issues or problems of these subjects, modifying behaviors such as mood,
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aggressiveness, tolerance and sociability, allowing for the emergence of a "holistic identity" and the setting
of new "communities of enchantment" regarding these two practices
Key words: Complementary therapies, Anthropology.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012013155042/publico/MARCELAJUSSARAMIWA.PDF

Nº de Classificação: 17670
MIGUEL, Maria Emília Grassi Busto. Resiliência e qualidade de vida de docentes de enfermagem.
2012 . Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: As políticas de educação, no Brasil e no mundo, vêm sofrendo várias modificações em um
curto espaço de tempo, o que tem obrigado as IES e os docentes que nelas atuam a se adequarem a
essas mudanças, muitas vezes, sem tempo hábil e estrutura de apoio para tal. Essa necessidade de
adaptação às novas regras e exigências gera sobrecarga no trabalho e, quase sempre, implica em
sofrimento físico, psíquico e social, interferindo na qualidade de vida desses profissionais. Nesse
contexto se inserem os docentes de Enfermagem e a resiliência, constructo do qual a Enfermagem tem
se aproximado mais recentemente, se apresenta como estratégia segura para o enfrentamento das
pressões geradas no ambiente trabalho. Com o objetivo de levantar os indicadores de resiliência e
associá-los com os
domínios de qualidade de vida dos docentes de Enfermagem, propôs-se a
realização de estudo quantitativo, exploratório, descritivo, de corte transversal, com
docentes de
enfermagem das IES inseridas na área de abrangência das Subseções
do Conselho Regional de
Enfermagem de Londrina e Maringá (PR). Ao todo,
participaram 90 enfermeiros docentes que
responderam ao Quest_Resiliência (SOBRARE) e ao WHOQOL-bref, além de um questionário com
dados sócio demográficos e ocupacionais. A maioria dos docentes participantes era de mulheres, com
idade média de 43 anos, casadas, com renda familiar média que variou entre
R$ 4.418,00 a R$
12.926,00. Em relação às varáveis ocupacionais, 60 docentes trabalhavam em IES públicas e 30 em
IES privadas. Estavam formados entre 20 e 29 anos atrás, vinculados a uma única IES, contratados em
regime de 40 horas semanais (TIDE). A titulação mais frequente foi a de Mestre, seguida pela de
Doutor,
sendo esses mais frequentes nas IES públicas. Em relação à resiliência, não foram
identificadas condições de vulnerabilidade ao estresse elevado e a maioria dos
participantes
apresentou-se em condição de excelente resiliência (equilíbrio) ou forte resiliência com tendência ao
estilo comportamental de Intolerância(PC-I) de reagir às situações de estresse elevado. A QV geral e a
condição de saúde foi considerada
boa (64,40%), sendo mais bem avaliados os domínios físico
(72,80%) e psicológico (69,35%). Houve correlação positiva entre Resiliência (MCDs) e QV (Domínios) e
o
MCD Sentido da Vida apresentou correlação com todos os domínios da QV.
Também foram
identificadas associações entre os MCDs e os domínios de QV.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Docente de enfermagem, Estresse psicológico, Qualidade de
vida, Resiliência psicológica.

Abstract: Education policies in Brazil and the world, have suffered several modifications in a short space
of time, which has forced the IES and the teachers in them act to conform to these changes, often without
timely and a support structure for it. This need to adapt to new rules and requirements generates
overload at work and almost always involves suffering physical, psychological and social, interferes with
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quality of life of these professionals. In this context the fall of Nursing faculty and resilience, construct
Nursing which has approached most recently presented as safe strategy for coping with the pressures
generated in the work environment. Aiming to raise the resilience indicators and associate them with
domains of quality of life of the Nursing faculty, proposed to conducting quantitative, exploratory,
descriptive, cross-sectional, with nursing faculty HEIs inserted in the catchment area of ??Subsections
Regional Council of Nursing Londrina and Maringá (PR). Altogether, attended 90 nurse educators who
responded to Quest_Resiliência (SOBRARE) and the WHOQOL-BREF, and a questionnaire with socio
demographic and occupational. Most faculty participants were women, mean age 43 years, married, with
average household income ranging between R $ 4,418.00 to R $ 12,926.00. Regarding variables
occupational, 60 faculty IES worked in public and 30 in private HEIs. Were formed between 20 and 29
years ago, tied to a single IES, hired on 40 hours weekly (TIDE). Titration was the most frequent Master,
followed by the Doctor, these being more frequent in public HEIs. With regard to resilience were not
identified conditions of high vulnerability to stress and most Participants presented in excellent condition
resilience (balance) or strong resilience prone to behavioral style Intolerance (PC-I) to react to high
stress situations. The overall QOL and health status was considered good (64.40%), and better evaluated
physical areas (72.80%) and psychological (69.35%). A positive correlation between Resilience (MCDs)
and QOL (Domains) and MCD meaning of life correlated with all domains of QOL. Were also identified
associations between MCDs and QOL domains.
Key words: Lecturer in Nursing, Psychological resilience, Quality of Life, Psychological stress, Working
Conditions.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.sobrare.com.br/sobrare/Uploads/20130521_maria_emilia_tese_completa_20122211_cd_cripto
.pdf

Nº de Classificação: 17671
PUCCIA, Maria Inês Rosselli. Violência por parceiro íntimo e morbidade materna grave. 2012 . p.
144. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, saúde e enfermagem
Orientador: Mamede, Marli Villela
Resumo:.Violência por parceiro íntimo (VPI) e morbidade materna grave constituem-se em importantes
agravos à saúde sexual e reprodutiva feminina e representam formas de expressão das desigualdades
de gênero. De acordo com os critérios clínicos, laboratoriais e de manejo relativos à morbidade materna
grave, adotados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para a definição de condições
potencialmente ameaçadoras da vida materna (CPAV), este estudo teve por objetivo
analisar a
associação entre VPI na gravidez atual e ocorrência de CPAV entre
mulheres atendidas em
maternidades públicas da Grande São Paulo. Gestantes e puérperas que constituíram a população de
estudo (N=446) foram divididas em dois grupos distintos: 1) que desenvolveram CPAV durante o ciclo
gravídico puerperal atual, definidas como casos (n= 109); e 2) que não apresentaram qualquer tipo de
intercorrência clínica, laboratorial ou de manejo no mesmo ciclo, definidas como controles (n=337).
Respeitando-se os preceitos da ética em pesquisa com seres humanos, os casos e os controles foram
selecionados por meio de visitas diárias aos locais de estudo entre novembro de 2010 e junho de 2011;
próximo da alta hospitalar, entrevistas estruturadas foram conduzidas para investigação retrospectiva
de VPI durante a gravidez atual, por meio de questionário adaptado do Estudo Multipaíses da OMS
sobre Saúde da Mulher e Violência Doméstica. A relação entre a variável resposta (CPAV), a variável de
exposição (VPI) e demais variáveis independentes, foi avaliada por meio de proporções, testes quiquadrado ou exato de Fisher e pelo modelo de regressão logística múltiplo. Identificou-se prevalência
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de “near miss” materno de 5,62/1.000NV, ou seja, 0,56% e, Razão de Resultados Maternos Severos de
6,37/1.000NV. Considerando-se a tipificação da
violência, observou-se prevalência de 12,7% de
violência psicológica; 7,6% de violência física e 1,6% de violência sexual durante a gestação atual entre
casos e controles. A despeito da ausência de significância estatística entre a exposição á VPI na
gestação atual, relatada por 13% da amostra, e a ocorrência do desfecho CPAV, verificou-se tanto as
gestantes expostas à VPI quanto as mulheres que
desenvolveram CPAV, apresentam fatores
associados às condições
sociodemográficas e reprodutivas desfavoráveis. Concluiu-se sobre a
importância do monitoramento de casos CPAV que, assim como o rastreamento rotineiro da VPI entre
gestantes, deve ser incluído no processo de trabalho dos enfermeiros. Isto é importante para promover
a qualificação da atenção à saúde materna.
Palavras-chave: Atenção à saúde, Complicações na gravidez, Mortalidade materna, Mulheres
maltratadas, Violência doméstica.

Abstract: Intimate partner violence (IPV) and severe maternal morbidity represents importants women´s
sexual and reproductive health issues, as well as an expression means of gender inequalities. According
to clinical, laboratory-based and management-based criteria concerning severe acute maternal morbidity
adopted by World Health Organization (WHO) to define potentially life-threatening maternal condition, this
study aims to analyze the association between IPV in current pregnancy and potentially life-threatening
condition among women cared in Great São Paulo public hospitals. Pregnant and postpartum women who
constituted the study population (N=446) were categorized into two distinct groups: 1) who developed
potentially life- threatening condition during current pregnancy, childbirth or postpartum, called cases (n=
109); and 2) women who did not attended to any clinical, or laboratory- based and management-based
criteria, called controls (n=337). According to the ethical standards of human research, cases and controls
were selected through daily visits at study settings during November 2010 and June 2011; near discharge
from hospital, the structured interviews were conducted to investigate the prospective relationship among
IPV during current pregnancy through a questionnaire adapted from Who Multi-country Study on Women's
Health and Domestic Violence Against Women. The relationship between response variable (potentially
life-threatening maternal condition), the exposition variable (IPV) and the others independents variables
was assessed by proportions, chi square test or Fisher's exact test and multiple regression logistic. The
maternal near miss prevalence identified was 5,62/1.000 live births, or 0,56%. The Severe Maternal
Outcome Ratio was 6,37/1.000 live births. Considering the violence´s types, the study have found 12,7%
of psychological, 7,6% of physical and 1,6% of sexual injuries during current pregnancy among cases and
controls. Despite the absence of statistical significance between VPI exposition in current pregnancy,
which was related by 13% of the total sample, and the potentially life-threatening maternal outcome, it was
verified that both pregnant women exposed to IPV as those who developed potentially life-threatening
conditions, showed factors associated with sociodemographic and reproductive unfavorable conditions. In
conclusion, it is recommended potentially life-threatening condition continued audit, as well as the IPV
routine screening among pregnant women should be included in the nurse´s working process. It`s
important to improve the quality of maternal care health system.
Key words: Domestic violence, Battered women, Health care
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17042013155611/publico/MariaInesRPuccia.pdf

Nº de Classificação: 17674
CAMPOS, Luciana de Freitas. Análise da organização e gestão do trabalho da enfermagem em um
hospital do interior do Estado de São Paulo: aproximação à abordagem ergológica. 2012 . p. 103.
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Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Melo, Marcia Regina Antonietto da Costa
Resumo: O trabalho da enfermagem desenvolve-se tradicionalmente sob o modelo das ciências naturais
positivistas, e estudos apontam para a necessidade de mudança neste modelo, na perspectiva do
deslocamento para modelos contemporâneos de gestão. Este estudo teve como objetivo geral analisar a
organização e a gestão do trabalho de enfermagem de um hospital geral de nível secundário. Os
objetivos específicos foram identificar as atividades que caracterizam o trabalho prescrito na instituição,
comparar as atividades do trabalho prescrito com as atividades reais de trabalho e identificar como
ocorrem as interações dos trabalhadores no trabalho. Trata-se de estudo exploratório, descritivo, com
abordagem qualitativa dos dados, desenvolvido em um hospital do interior do Estado de São Paulo, com
90 membros da equipe de enfermagem, por meio de análise documental e entrevista semiestruturada,
atendendo aos preceitos da Resolução CNS 196/96. Utilizou-se a técnica da análise de conteúdo e os
dados foram discutidos de acordo com a literatura científica pertinente e à luz do referencial teórico da
Ergologia. Dentre os resultados destacam-se as categorias que se seguem: divisão das tarefas, gestão
do cuidado e da unidade, comunicação, tomada de decisão, autonomia, conflito, educação no serviço e
supervisão. Conclui-se que há a existência de aspectos positivos, entretanto há necessidade de
maximização de importantes aspectos referentes à organização e à gestão do trabalho de enfermagem
no hospital em estudo. Para operacionalização dessas atividades, sugere-se intensificar reuniões de
grupos de trabalho estruturados na perspectiva ergológica.
Palavras-chave: Gerência, Recursos humanos de enfermagem no hospital, Serviço hospitalar de
enfermagem.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 17675
DOMINGOS, Joselia Benedita Carneiro. Fatores associados ao uso de cocaína e/ou crack em
clientes de um CAPSad. 2012. p. 167. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas
Orientador: Pillon, Sandra Cristina
Resumo: O estudo teve por objetivo avaliar o us o de c ocaína e/ou de crack e suas possíveis relações
com os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Trata-se de um estudo do tipo transversal, de ab
ordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido no CAPSad de Ribeirão Preto, SP, por meio de uma
amostra de conveniência composta por 95 clientes do serviço, sendo 42 (44,2%) usuários de cocaína e
53 (55,8%) de crack. Os instrumentos de coleta de dados foram:
Informações sociodemográficas,
Escala de Severidade da D ependência de Drogas (SDS), Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQB), Severity Alcohol Dependence Data (SADD), Inventário das Consequências do Beber (DrInC) e o
Addiction Severity Índex (ASI6). A análise de dados foi realizada empregando- se os testes t de Student,
para amostras independentes, o de correlação de Pearson e S pearman. A amostra foi composta
predominantemente por usuários do sexo masculino, adultos, solteiros, cor branca, com baixo nível de
escolaridade, religião católica e t rabalhos informais, sem diferença entre os
grupos. Não houve
diferenças entre usuários de cocaína e de crack para droga de maior uso, idade do primeiro uso, tempo,
em anos e dias, de consumo da droga, uso de álcool no padr ão binge (na vida), níveis de gr avidade da
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dependência do álcool e da f issura. Os usuários de crack apresentaram maiores níveis de s everidade
da de pendência da droga, avaliada tanto segundo a escala SDS quanto do ASI6. O uso de drogas e o
suporte familiar e
social constituíram as áreas mais prejudicadas entre esses usuários (p=,005).
Correlações entre os escores das áreas: uso de drogas (r=0,33, p<,000), psiquiátrica (r=0,27, p.<,007),
legal/justiça (r=0,23, p<,024), suporte
familiar/social do ASI e os escores do SDS foram baixas e
estatisticamente significativas. Encontrou-se ainda uma correlação negativa entre as áreas do ASI-6:
uso de dr ogas (r=-,36, p<,000), uso de álcool (r=-0,29, p<,003), legal/justiça (r=-,23, p<,024), e, positiva,
entre a área família (r=0,24,p<,005) e o nível de gravidade da fissura. A escala DrInC correlacionou
apenas com a área uso do álcool (ASI6). Correlações também foram identificadas entre a maioria das
áreas do ASI6; no entanto, foram exceções as áreas família e emprego/financeira. A idade correlacionou
com as áreas, uso de drogas (r=- 0,25, p<,014), legal/justiça (r=-0,21, p<,04) de forma negativa; e,
positiva entre com a área médica do ASI6 (r=0,43, p<,000). As consequências do beber não se
diferenciaram entre os usuários de cocaína e crack. Houve uma correlação positiva entre o escore total
do ASI, a SDS e do DrinC, mas contrariamente aos escores do CCQ-B total. A idade correlacionou com
as consequencas do beber (DrInC) e com os níveis de gravidade da dependência do álcool (SADD).
Pode
se concluir que a relação entre o uso de cocaína e/ou crack e os aspectos
biológicos,
psicológicos e s ociais são complexas e multidimensionais. Assim, avaliar as peculiaridades relacionadas
ao uso de cocaína e crack possibilitou identificar elementos cruciais nos aspectos de saúde e sociais
que podem contribuir, de maneira mais apropriada, no norteamento e planejamento da assistência com
qualidade a essa população.
Palavras-chave: Cocaína, Cocaína crack, Fissura.

Abstract: The aim in this study was to evaluate cocaine and/or crack use and its possible relations with
biological, psychological and social aspects. A cross-sectional study with a quantitative approach was
undertaken. The research was developed at the CAPSad in Ribeirão Preto, SP, Brazil, using a
convenience sample of 95 service clients, 42 (44.2%) of whom were cocaine users and 53 (55.8%) crack
users. The data collection instruments were: Sociodemographic information, Severity of Dependence
Scale (SDS), Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B), Severity Alcohol Dependence Data (SADD),
Drinker Inventory of Consequences (DrInC) and t he Addiction Severity Index (ASI-6). For data analysis,
Student's t-test was used, and Pearson and Spearman's correlation test for independent samples. The
sample predominantly included male, adult, white users with low education levels, Catholic and active in
informal work, without any difference between the groups. No differences were found between cocaine
and crack users with regard to the most used drug, age of first use, duration of drug consumption, in years
and days, binge drinking (in life), severity levels of alcohol dependence and craving. Crack users showed
higher severity levels of drug dependence, assessed according to the SDS and ASI6. Drugs use and
family and social support were the most impaired areas among these users (p<=.005). Correlations
between area scores: drugs use (r=0.33, p<.000), psychiatric (r=0.27, p<.007), legal/justice (r=0.23,
p<.024), family/social support on the ASI and SDS scores were low and s tatistically significant. In
addition, a neg ative correlation was found between ASI-6 areas: drugs use (r=-.36, p<.000), alcohol use
(r=-0.29, p<.003), legal/justice (r=-.23, p<.024), and a positive correlation between the family area
(r=0.24,p<.005) and the severity level of the craving. The DrInC scale was only correlated with the alcohol
use area (ASI-6). Correlations were also identified among most ASI-6 areas; exceptions were the family
and employment/financial areas. Age was negatively correlated with drugs use (r=- 0.25, p<.014),
legal/justice (r=-0.21, p<.04), and positively with the medical area of the ASI-6 (r=0.43, p<.000). No
distinctions in drinking consequences were found between cocaine and crack users. A positive correlation
was found between total ASI score, SDS and DrInC, but opposed to total CCQ-B scores. Age was
correlated with drinking consequences (DrInC) and with alcohol dependence severity levels (SADD). In
conclusion, the relation between cocaine and/or crack use and biological, psychological and social
aspects are complex and multidimensional. Therefore, assessing the peculiarities of cocaine and crack
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use permitted the identification of crucial elements in health and social aspects, which can contribute more
appropriately to guide and plan quality care to this population
Key words: Cocaine.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012013144828/publico/JOSELIABENEDITACARNEIRODOMINGOS.PDF

Nº de Classificação: 17677
LANZA, Lara de Faria. Histórias de mulheres sobreviventes ao câncer de mama. 2012. p. 148. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Carvalho, Ana Maria Pimenta
Resumo: Os cânceres ou neoplasias malignas vêm assumindo um lugar cada vez mais importante
entre as doenças que acometem a população feminina, representando no Brasil e no mundo, importante
causa de morte. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo e o primeiro
entre as mulheres. Os avanços da medicina, possibilitando tratamentos mais eficientes e técnicas que
viabilizam a detecção precoce, têm contribuído para o aumento da sobrevida das mulheres com câncer
de mama. Tendo em vista a alta incidência do câncer de mama e o aumento da sobrevida, faz-se cada
vez mais necessário compreender a realidade destas mulheres que experienciam o adoecimento e a
sobrevivência a ele. Este trabalho teve como objetivo compreender a experiência de sobreviver ao
câncer de mama a partir de elementos presentes nas histórias de mulheres sobreviventes. O estudo é
de natureza qualitativa, realizado com 15 mulheres sobreviventes de câncer de mama, que haviam
concluído o tratamento há no mínimo cinco anos. A técnica
utilizada para coleta de dados foi a
entrevista narrativa e a análise foi feita com base nos estudos de Little et al. (2002) e Frank (2012). Os
dados foram organizados em torno de três momentos principais: o início da história – o diagnóstico; o
enfrentamento – tratamento; e o desfecho – retomando a vida, buscando compreender o sentido que
cada participante atribuía a sua história enquanto uma pessoa que passou pelo tratamento do câncer e
sobreviveu. Foi percebido que muitas mulheres tiveram sua identidade mudada após a experiência do
adoecimento e a maioria delas conseguiu retomar sua vida a uma condição semelhante à anterior à
doença. Assim os resultados revelam a singularidade e diversidade no modo de experienciar o
adoecimento e a sobrevivência e as repercussões desta experiência na identidade da mulher.
Palavras-chave: Câncer de mama, Identidade, Sobrevivência.

Abstract: Cancers or malignant neoplasias have been reported as important diseases among women,
representing causes of death not only in Brazil but in the whole world. Breast cancer is the second most
frequent type of cancer worldwide and the first among women. Medical advancements have improved the
survival rates for women with breast cancer through more efficient treatments and techniques.
Considering the high incidence of breast cancer and the increase of survival rates, the understanding of
these women's realities - being sick and recovering from it - has become extremely important. The
objective of this study was to understand the experiences of surviving breast cancer from elements
present in the stories of women survivors. The study is qualitative - 15 surviving breast cancer women
were studied and their treatments had been finished 5 years earlier at least. The technique used to collect
data was through interviews and the analysis was done based in the studies of Little et al. (2002) and
Frank (2012). The data was organised considering 3 main moments: the beginning of the disease
(medical diagnosis); the confrontation (treatment); and the end (regaining life). The main objective was to
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understand the meaning each woman gave to her experience after having survived. Many women have
had their identities changed after the disease and most of them have managed to regain their lives. Thus,
the results show the singularity and the diversity in experiencing getting sick and surviving and the effects
of these experiences in women's identities.
Key words: Identity, Breast cancer
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012013150720/publico/LARADEFARIA.PDF

Nº de Classificação: 17679
SILVA, Luiz Almeida da. Exposição ambiental ao monóxido de carbono e acidentes de trabalho
entre mototaxistas: uma contribuição da enfermagem do trabalho. 2012 . p. 203. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Robazzi, Maria Lúcia do Carmo Cruz
Resumo: Objetivo: verificar a associação entre acidentes de trabalho com os níveis de
carboxihemoglobina apresentados por trabalhadores mototaxistas expostos ao Monóxido de Carbono
ambiental na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Métodos: estudo descritivo, correlacional, de
abordagem quantitativa com coleta de dados realizada em duas etapas, em janeiro e julho de 2012 por
intermédio de instrumentos aplicados aos trabalhadores selecionados aleatoriamente e que consentiram
em participar da pesquisa. Os mototaxistas responderam a este questionário e autorizaram a coleta
sanguinea para dosagem dos níveis de carboxihemoglobina nas duas etapas. O projeto foi submetido e
aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa. Após os critérios de seleção, compuseram a amostra
111 mototaxistas. Resultados: os trabalhadores são, em sua maioria, do sexo masculino, com média de
36 anos de idade; renda familiar de três salários mínimos e três dependentes por renda; baixa
escolaridade, fumantes, média de trabalho de até cinco anos e carga horária laboral média de 12 horas.
No período de seis meses, 28,8% acidentaram-se, com predominância no mês de fevereiro, com 6-10h
de trabalho antes do evento acidentário, apresentando escoriações (58,6%) e fraturas fechadas (27,6%)
como lesões predominantes, acometendo principalmente os membros inferiores. Quanto aos sintomas
de exposição ao monóxido de carbono, a irritabilidade, a diminuição da percepção visual e o cansaço
foram os mais encontrados e mais frequentes e os fumantes apresentaram maior significância (p< 0,05),
com média de 2/3 sintomas por sujeito. Os níveis de carboxihemoglobina apresentaram a média de
2,3% para os não fumantes e de 5,7% para os fumantes, estando próximos dos valores da normalidade
estabelecidos. Após categorização, os fumantes apresentaram significância estatística (p<0,001) para
condição não aceitável e razão de chances de 6,5 vezes de estar nesta condição. Nas associações com
acidente de trabalho, a carboxihemoglobina numérica
apresentou associação positiva com tais
acidentes (p<0,001); o tempo de carteira de habilitação para motociclista apresentou forte tendência à
ocorrência de acidente de trânsito para o grupo que a possuía até 10 anos. Entre os não fumantes, nas
associações com acidentes de trabalho, o sintoma cansaço apresentou associação e entre os fumantes,
a cefaleia, a irritabilidade, o cansaço e a taquicardia foram significativos. Para a carboxihemoglobina
categorizada, o hábito de fumar e a presença de sintomas mostraram significância. Os não fumantes que
apresentam cefaleia, tontura e os fumantes com hiporreflexia, problemas respiratórios, irritação nos
olhos, nariz e garganta e náusea, possuem maiores chances de estarem nos níveis não aceitáveis de
carboxihemoglobina quando comparados aos que não
apresentam tais sintomas. Os resultados
mostraram que a exposição ambiental ao monóxido e carbono dos mototaxistas da cidade contribui para
a ocorrência de acidentes de trabalho
entre eles, visto que, a principal variável, nível de
carboxihemoglobina, mostrou significância em relação à ocorrência dos eventos acidentários. Conclusão:
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mototaxistas são trabalhadores que estão cotidianamente expostos à poluição ambiental, ao monóxido de
carbono e aos riscos de acidentes. A enfermagem do trabalho, junto à equipe de saúde ocupacional,
pode traçar estratégias de proteção para a saúde destes trabalhadores.
Palavras-chave: Acidente de trabalho, Enfermagem do trabalho, Poluição ambiental, Poluição do ar,
Saúde do trabalhador.

Abstract: To investigate the association between occupational accidents with levels of
carboxyhemoglobin of motorcycle taxi riders presented by workers exposed to Carbon Monoxide
environment in the city of Uberlândia, Minas Gerais. Methods: A descriptive, correlational study with
quantitative approach to data collection performed in two stages, in January and July 2012 through
instruments applied to workers randomly selected and who agreed to participate. The motorcycle taxi
riders answered a questionnaire and authorized the collection of blood for measurement of
carboxyhemoglobin levels in two stages. The project was approved by a Research Ethics Committee.
After the selection criteria, the sample comprised 111 motorcycle taxi riders. Results: The workers are
mostly male, with the average age of 36 years; family income of three minimum wages, and three
dependents for income, low educated, smokers, working up to five years and an average workload of 12
hours daily. Within six months, 28.8% suffered injured, with predominance in the month of February, with
6-10h at work before the accident happened, presenting abrasions (58.6%) and closed fractures (27.6%)
as predominant lesions, mainly affecting the lower limbs. As for symptoms of exposure to carbon
monoxide the most frequent were irritability, decreased visual perception and fatigue and the smokers had
higher significance (p <0.05), with an average of 2/3 symptoms by subject . Carboxyhemoglobin levels
had an average of 2.3% for nonsmokers and 5.7% for smokers and they were close to normal values
established. After categorization, smokers showed statistical significance (p <0.001) for condition and not
acceptable odds ratio of 6.5 times to be in this condition. In association with work-related accident, the
numerical carboxyhemoglobin positive association with such accidents (p <0.001), the number of years
they've had a license showed a strong tendency for the occurrence of traffic accidents for the group that
had up to 10 years. Among nonsmokers, associations with accidents, the symptom associated was
tiredness and among smokers, headaches, irritability, fatigue and tachycardia were significant. For
carboxyhemoglobin categorized, smoking and the presence of symptoms were significant. Nonsmokers
who have headaches, dizziness and smokers with diminished reflexes, respiratory problems, eye irritation,
nose and throat and nausea, are more likely to be unacceptable levels of carboxyhemoglobin compared
with those who do not have these symptoms. The results showed that environmental exposure to carbon
monoxide motorcycle taxi drivers of the city contributes to the occurrence of accidents at work, since the
main variable, level of carboxyhemoglobin, showed significance in relation to the occurrence of labor
accident. Conclusion: motorcycle taxi riders are workers who are routinely exposed to environmental
pollution, carbon monoxide and risk of accidents. The occupational health nursing, with the occupational
health team can come up with strategies for protecting the health of these workers.
Key words: Air Pollution, Environmental Pollution, Motorcycle taxi rider, Occupational Health,
Occupational Health Nursing, Occupational Accident.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17042013143634/publico/luizalmeidadasilva.pdf

Nº de Classificação: 17687
CARAN, Vania Claudia Spoti. Contexto de vida e trabalho de mulheres cortadoras de cana-deaçúcar. 2012 . p. 227. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
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Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Robazzi, Maria Lúcia do Carmo Cruz
Resumo: A história de vida e trabalho das cortadoras de cana foi tema do presente estudo, tendo como
sujeito as mulheres conveniadas ao sindicato de Guariba, interior de São Paulo na região de Ribeirão
Preto. O objetivo geral foi evidenciar o contexto de vida e trabalho das mulheres cortadoras de cana-deaçúcar. O estudo foi de natureza qualitativa, utilizando-se o método da História Oral de Vida como
recurso para a coleta de dados, que foi obtida em 2011. Constituíram-se sujeitos dez trabalhadoras;
foram identificadas duas categorias que emergiram das suas falas: Contexto de Vida e Contexto do
Trabalho na Vida. Na categoria Contexto de Vida
emergiram as sub-categorias: Migração,
Relacionamento Familiar, Sofrimento,
Prazer, Estratégias Defensivas e Perspectivas Futuras. Na
categoria Contexto do
Trabalho na Vida emergiram as sub-categorias: Trabalho Infantil e do
Adolescente; Gravidez e Trabalho, Ambiente de Trabalho e Alterações à Saúde, Relacionamentos no
Trabalho, Desconhecimento e Aprendizagem no Trabalho, Sofrimento no trabalho e Prazer no Trabalho.
A maior parte das trabalhadoras é parda, com ensino fundamental incompleto, casada, com dois e três
filhos respectivamente. Suas condições de vida evidenciaram que a maioria procede da região nordeste
do Brasil e que possui relacionamentos familiares agressivos e violentos. As condições de trabalho
mostraram que a maioria trabalhou enquanto era criança e/ou adolescente; durante a gravidez cortava a
cana-de-açúcar, com dificuldades, mesmo em avançado estado gestacional e em algumas situações,
seus direitos de repouso não
foram respeitados. Quanto ao ambiente de trabalho os principais
problemas apresentados foram a presença de animais peçonhentos, o instrumento utilizado para cortar a
cana que pode feri-las, a chuva, o calor, o transporte coletivo sujo com
barro e o esforço físico
demasiado. As principais alterações de saúde mencionadas foram cansaço, dores, câimbras, alterações
de tendões e problemas de tontura. Os relacionamentos no trabalho eram considerados bons; ao iniciar
o trabalho, a maioria aprendeu a cortar a cana-de-açúcar com seus parentes ou colegas de trabalho e
procurou ensinar o ofício aos novos trabalhadores..O prazer descrito é poder ajudar os filhos, gostar do
trabalho no corte da cana-de-açúcar e dos colegas. Quanto ao sofrimento foram descritos vários tipos
(em relação aos filhos que eram
deixados em casa, aos adoecimentos, ao próprio trabalho, ao
abandono por maridos e a doação de filhos, a falta de dinheiro, a presença de animais peçonhentos e a
morte de familiares); outra fonte de sofrimento foi a necessidade de acordar cedo para trabalhar e após
o trabalho realizar as atividades relacionadas com a casa e o
cuidado aos filhos. As estratégias
defensivas mostraram que as trabalhadoras depositam sua confiança em Deus e encontram força na
espiritualidade, inclusive na situação de perdas de familiares, mostrando que utilizam esta estratégia
para conseguir suportar o sofrimento de suas vidas. A principal aspiração das cortadoras de cana-deaçúcar é ter uma casa própria onde possam estar com suas famílias e a segurança de um local seu
para morar. As trabalhadoras mostraram ter uma vida complexa, diante de fatores sociais e ambientais,
com características que levam a uma multidisciplinaridade contextual.

Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Prazer, Sofrimento, Trabalhador, Trabalho, Trabalho de mulheres.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06062012155923/publico/VaniaClaudiaSpottiCaran.pdf

Nº de Classificação: 17696
Brígida Gimenez Carvalho. Coordenação de unidade da atenção básica no SUS: trabalho, interação e
conflitos. 2012. p. 300. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
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Linha de Pesquisa:
Orientador: Peduzzi , Marina
Resumo: A gerência no nível local da atenção básica (AB) busca promover condições propícias para
atenção integral à saúde de usuários, com a participação destes, dos trabalhadores e gestores e inclui
a gestão de conflitos no cotidiano de trabalho. Objetivo: O estudo teve como objetivo compreender a
emergência e o manejo de conflitos que ocorrem na interação entre trabalhadores e coordenadores de
unidade básica de saúde (UBS) e suas relações
com os processos de reconhecimento mútuo e
desrespeito. Método:
A pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira, exploratória,
foram
caracterizados o perfil dos coordenadores e os instrumentos
gerenciais utilizados, a partir de um
questionário semiestruturado, aplicado aos coordenadores de 108 UBS de 21 municípios da região
norte do Paraná, Brasil. Os resultados dessa fase possibilitaram compreender o contexto da atuação
gerencial e definir o campo de pesquisa da segunda fase: um município de médio porte cujos gerentes
das UBS eram todos enfermeiros, apresentavam experiência na gerência de UBS e utilizavam, com
certa regularidade, instrumentos para a gestão do trabalho. Na segunda fase foi desenvolvido um
estudo de caso, de caráter compreensivo e
interpretativo de abordagem critico-hermenêutica. As
técnicas de coleta foram: grupo focal com coordenadores, observação do cotidiano de trabalho e
entrevista semiestruturadas com trabalhadores. Na análise utilizou-se o quadro teórico-conceitual do
processo de trabalho em saúde, das teorias do agir comunicativo de
Jürgen Habermas e do
reconhecimento de Axel Honneth e a
triangulação dos resultados. Resultados: O conflito foi
compreendido como fenômeno relacionado ao trabalho e permeado pela interação social; se manifesta
no contexto organizacional como
obstáculos que tensionam ou levam ao rompimento da
contratualidade prevista nas relações de trabalho. Os conflitos foram provocados por situações de
desrespeito em três esferas de relações: primárias; jurídicas; ou da solidariedade. Foram tipificadas
seis modalidades de conflitos, relacionados à: falta de colaboração no trabalho; desrespeito por relações
assimétricas entre os trabalhadores; comportamento do “funcionário-problema”; problemas pessoais;
assimetria com outros níveis de gestão e infraestrutura deficitária dos serviços do SUS. Na gestão dos
conflitos, observou- se a referência também aos usuários, por serem os destinatários da atenção à
saúde, e a menção ao coordenador como mediador de conflitos que utiliza como recursos de manejo:
reconhecimento, atitude dialógica, sabedoria prática e sua autoridade, articulando ações técnicocientíficas e comunicativas.Conclusão: O estudo mostrou que os conceitos de processo de trabalho em
saúde e as teorias do agir comunicativo e do reconhecimento, ao serem articulados, constituiu quadro
teórico com potência explicativa e de compreensão do fenômeno estudado. Os resultados mostraram
complementaridade da ação instrumental e comunicativa na gestão
de UBS e, em particular, dos
conflitos, evidenciando uma modalidade de gestão comunicativa. Também permitiram identificar que a
ausência de reconhecimento nas esferas das relações primárias, do direito e da solidariedade está na
origem dos conflitos no trabalho, bem como construir uma tipologia de conflitos que pode subsidiar o
seu entendimento e manejo. A pesquisa aponta para a necessidade de estudos futuros sobre o caráter
interprofissional da gerência na AB e a presença expressiva de enfermeiras nessa atuação.
Palavras-chave: Administração de serviços de saúde, Atenção primária à saúde, Conflito - Psicologia,
Enfermagem, Trabalho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013144439/publico/Tese_Brigida_Gimenez.pdf

Nº de Classificação: 17700
Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari. Mortalidade neonatal no Município de Londrina - Paraná:
características maternas, dos recém-nascidos e uso do sistema de saúde, de 2000 a 2009. 2012 . p.
239. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Bertolozzi , Maria Rita
Resumo:.A mortalidade neonatal, em sua maioria, ocorre por causas que poderiam ser evitadas se
houvesse oferta de serviços qualificados durante o pré-natal, parto e puerpério. De modo geral, estão
associadas às condições biológicas, às disparidades socioeconômicas e de acesso aos serviços de
saúde. Assim, mesmo em municípios com melhores índices de desenvolvimento econômico, a elucidação
dos elementos que compõem a trama de causalidade dos óbitos neonatais é fundamental. Dessa forma,
o objetivo do estudo foi analisar os fatores associados aos óbitos neonatais no Município de Londrina-PR,
no período de 2000 a 2009. Foram investigados os óbitos neonatais, segundo características maternas,
do recém-nascido e relativas ao uso do sistema municipal de saúde, por meio de estudo retrospectivo
descritivo do tipo ecológico. Os dados foram extraídos da Declaração de Nascido Vivo, da Declaração de
Óbito e das Fichas de Investigação do Óbito Infantil do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade
Materno-Infantil do Núcleo de Informação de Mortalidade (NIM) da Secretaria de Saúde Municipal. No
que se refere à caracterização materna, mais de 60,0% das mães eram jovens adultas (12 a 27 anos) e a
média de idade 25,8 anos. Ao longo dos 10 anos, o número de mães adolescentes diminuiu de 22,9%
para 8,5%. Do total, 83,5% tinham companheiro, 73,9% de oito a onze anos de estudo e 52,7% não
trabalhavam. Tiveram acompanhamento no pré-natal 91,4% das mulheres, 55,1% das quais se
consultaram de uma a seis vezes. Quase a totalidade apresentou algum tipo de afecção durante a
gestação: 82,7% trabalho de parto prematuro e 36,7% doenças renais e de vias urinárias. Pouco mais de
51,0% evoluiu para o parto vaginal. Ao longo dos anos, o parto cirúrgico aumentou de 35,4% para 61,5%.
Quanto às características dos recém-nascidos que foram a óbito, 56,9% eram do sexo masculino e
86,0% da raça branca. Aproximadamente 60,0% nasceram entre 22 e 31 semanas de gestação e 60,7%
tinham peso inferior a 1.500 gramas e 73,0% apresentaram asfixia no 1º minuto de vida. Ao longo dos
anos, a prematuridade se manteve elevada. A média de idade do óbito foi de 4,9 dias. A maioria das
mortes ocorreu no período neonatal precoce (73,9%) e o Coeficiente de Mortalidade Neonatal passou de
21,2 para 14,8, entre 2000 e 2009. A causa básica foram, predominantemente, afecções perinatais
(77,6%), seguidas das anomalias congênitas (20,0%). Do total das mortes evitáveis, 77,1% ocorreram por
causas redutíveis por adequado controle na gravidez e atenção ao parto. Quanto ao uso do sistema
municipal de saúde pelas mães dos neonatos observou-se que 62,3% realizaram o pré-natal no serviço
público de saúde. A quase totalidade dos partos ocorreu no hospital (96,5%), sendo 63,7% em hospitais
que ofereciam atendimento obstétrico e de unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). Ao longo dos 10
anos de estudo, o uso do serviço hospitalar com maternidade e UTIN, aumentou de 39,2% para 66,6%. O
período do óbito neonatal apresentou associação estatisticamente significativa com: trabalho de parto
prematuro (p<0,01), infecção do trato urinário (p<0,05), hipertensão arterial/pré-eclâmpsia (p<0,01), peso
ao nascer (p<0,01), idade gestacional (p<0,01), Apgar no 1º e 5º minuto (p<0,01), local do parto (p<0,01)
e local do óbito (p<0,05). Por outro lado, não houve associação estatística com as características
demográficas e socioeconômicas maternas. Ainda que as mortes neonatais tenham sido reduzidas, ao
longo dos anos, no Município de Londrina, a sua ocorrência requer atenção para a reorganização do
sistema de saúde, particularmente no que se refere à qualificação da assistência pré-natal e parto.
Conclui-se ser necessária a operacionalização da integralidade de forma a abordar as necessidades
materno-infantis que recorrerem ao serviço municipal de saúde.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde - Londrina, Causa da morte, Estudos Ecológicos Londrina, Mortalidade neonatal - Condições sociais.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012080259/publico/Rosangela_Aparecida_Pimenta_Ferrari.pdf

Nº de Classificação: 17701
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Rocío Elizabeth Chávez Alvarez. O cuidado das crianças no processo saúde-doença: crenças,
valores e práticas nas famílias da cultura Kabano da Amazônia peruana. 2012 . p. 213. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: O presente estudo qualitativo teve como objetivo descrever e compreender o cuidado das
crianças no processo saúde-doença sob a perspectiva das famílias de uma comunidade nativa do Peru.
O Modelo para Competência Cultural de Purnell foi a base teórica que deu sustentação ao estudo. O
método etnográfico com ênfase na etnoenfermagem, utilizando as técnicas da observação participante e
da entrevista etnográfica, com cinco famílias durante um período de convivência de quatro meses em
uma comunidade nativa; permitiu a compreensão da perspectiva dos informantes sobre o cuidado das
crianças. Emergiram três temas culturais do conjunto dos dados: A estrutura sociocultural da comunidade
Kabano e seu cotidiano, na qual a função desempenhada por cada membro representa um papel
preponderante na estrutura sociocultural e no cotidiano da cultura. A promoção e preservação da saúde
na comunidade Kabano é caracterizada por um cotidiano de limitações e dificuldades. Os papéis dos
membros da família nuclear, da família ampliada, e do curandeiro e da parteira, referentes às atividades
de cuidado cotidianas, visam à promoção da saúde e a vida do coletivo. As práticas no adoecimento das
crianças são permeadas por grandes dificuldades apesar do suporte da rede social. As dificuldades são
de natureza econômica e provêm das falhas no relacionamento e na comunicação do profissional de
saúde com os membros da cultura e os déficits estruturais do estabelecimento de saúde. A assistência à
saúde na cultura Kabano se encontra nas etapas iniciais do Modelo para Competência Cultural de
Purnell, ou seja, um cuidado caracterizado pela inconsciência incompetente. Os resultados descritos
neste estudo, se considerados, podem levar os profissionais a se aproximarem da competência
inconsciente para o cuidado cultural da pessoa, da família e da comunidade.
Palavras-chave: Aculturação, Antropologia cultural e social, Cuidado da criança, Enfermagem
transcultural, Modelos teóricos da enfermagem, Saúde indígena.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012075829/publico/Rocio_Elizabeth_Chavez_Alvarez.pdf

Nº de Classificação: 17703
ZALAF, Marilia Rita Ribeiro. Reconhecimento e enfrentamento de necessidades de estudantes com
uso problemático de drogas em moradia estudantil. 2012 . p. 137. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Fonseca, Rosa Maria Godoy Serpa da
Resumo: Este estudo, de caráter exploratório e descritivo, teve como objetivo geral identificar e analisar
os limites e possibilidades do Serviço Social da Coordenadoria de Assistência Social da USP do Projeto
Na Boca do CRUSP Prevenção e Acolhimento, quanto ao atendimento de necessidades de alunos e exalunos com uso problemático de álcool e outras drogas que são ou foram residentes na moradia
estudantil da Universidade de São Paulo, localizado na Cidade Universitária, em São Paulo. O Projeto,
cenário deste estudo, é desenvolvido pelo Serviço Social da Coordenadoria de Assistência Social. Para a
produção do material empírico foi utilizada entrevista semi-estruturada com sete alunos que residem ou já
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residiram no CRUSP e são ou foram atendidos pelo Projeto, obedecendo todas as exigências da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas foram gravadas e transcritas, para o
tratamento dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo com a técnica da análise temática e para
análise dos resultados foram utilizadas as categorias analíticas processo saúde-doença e necessidades
de saúde. Após a análise dos resultados, foi possível conformar oito categorias empíricas: 1. Ser aluno
USP; 2. Problematização da doença antes do acompanhamento pelo Projeto; 3. A chegada ao Projeto; 4.
Reconhecimento do Serviço pelos usuários; 5. Dependência e recaída; 6. O futuro com a doença; 7.
Necessidades atendidas e 8. Demandas para aperfeiçoamento do Projeto. A análise dos dados indicou
que: as intervenções promoveram melhoria na qualidade de vida do grupo estudado, viabilizando o
acesso a processos potencializadores de saúde; na concepção dos alunos, o Projeto atende
necessidades necessárias como casa, comida e atendimento médico; foram reconhecidas como
necessidades não atendidas cobrança de resultados e assistentes sociais exclusivas para o atendimento
de moradores com uso problemático de álcool e outras drogas; não foram reconhecidas necessidades
que implicam em articulações com políticas públicas e envolvem educação e serviços de saúde e em
autonomia. Concluiu-se que o Projeto deve propiciar reflexões críticas acerca das necessidades de
transformações de condições de vida envolvendo políticas públicas e que as ações passem a considerar
a autonomia como um dos conceitos fundamentais visando à recuperação do controle da própria vida e
independência. O estudo permitiu a visibilização de reais possibilidades de intervenção na realidade, por
meio dos pontos de vulnerabilidade identificados. A partir dos resultados encontrados, o Projeto poderá
aprimorar os serviços oferecidos, além de proporcionar elementos estratégicos para outros serviços na
mesma natureza.
Palavras-chave: Alcoolismo, Atenção à saúde, Estudantes, Processo saúde-doença.
Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012080716/publico/Marilia_Rita_Zalaf.pdf

Nº de Classificação: 17704
KARINO, Marcia Eiko. As causas de morte dos enfermeiros: uma revisão sistemática. 2012 . p. 163.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Felli, Vanda Elisa Andrés
Resumo: O trabalho de enfermagem oferece constantes perigos para o enfermeiro ao expô-lo às
diversas cargas de trabalho que são geradoras de acidentes e doenças, com graves conseqüências
pessoais, institucionais e sociais. O enfermeiro exerce suas atividades em um contexto que por suas
próprias características é insalubre e possui muitos estresses, dada a forma de organização adotada,
com trabalho em turnos, duplo emprego, carência de informações sobre seus riscos, falta de recursos e
instalações inadequadas. Essas condições ocasionam os acidentes de trabalho e o adoecimento, em seu
extremo, causam a morte do enfermeiro, subentendida pela gravidade da exposição no trabalho. Nesse
sentido, esse estudo tem como objetivo identificar as melhores evidências sobre as causas de morte do
enfermeiro, relacionadas às suas condições de trabalho e que permitam evidenciar o seu perfil de
mortalidade. O estudo é de revisão sistemática, segundo o modelo do Instituto Joanna Briggs. Pauta-se
na seguinte questão norteadora: "Qual é a melhor evidência sobre as causas de morte dos enfermeiros,
relacionadas ao trabalho?" A população foi de estudos realizados com enfermeiros e escritos em
português, inglês e espanhol; pesquisados até julho de 2011. As buscas foram realizadas nas bases de
dados preconizadas pelo Instituto Joanna Briggs por meio dos seguintes descritores: mortalidade
ocupacional; morbidade, câncer ocupacional, envelhecimento; suicídio; depressão; grupo de risco; riscos
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ocupacionais; compostos químicos; anormalidades induzidas por radiação; trabalho em turnos; morte
súbita; tabaco; usuários de drogas; estresse fisiológico; trabalhadores; condições de trabalho;
enfermagem do trabalho; esgotamento profissional; serviços de saúde do trabalhador; infecção;
enfermeira, enfermeiro; enfermagem; profissionais da saúde; morte; pessoal de saúde. De acordo com a
estratégia, foram selecionados oito artigos e sua análise permitiu identificar que as causas de mortalidade
estão relacionadas aos diferentes tipos de cânceres e suicídios entre os enfermeiros e, ainda, avaliar as
evidências das causas de morte dos enfermeiros. Os resultados assinalam que a mortalidade dos
enfermeiros relaciona-se, principalmente, à exposição às cargas químicas e psíquicas na vida
profissional. Demonstram, ainda, a necessidade de novas pesquisas, dado o pequeno número de
publicações existentes que abordam as causas de morte do enfermeiro nas funções exercidas no
cotidiano de sua prática
Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermeiros, Instituto Joanna Briggs, Mortalidade Ocupacional,
Revisões, Saúde ocupacional.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-18042012100341/publico/Marcia_Eiko.pdf

Nº de Classificação: 17706
CURSINO, Emilia Gallindo. A integralidade no ensino da atenção à saúde da criança em cursos de
graduação em enfermagem. 2012 . p. 125. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Fujimori, Elizabeth
Resumo: Introdução: A formação do profissional constitui um desafio para a transformação das práticas
e melhoria da saúde da população. A integralidade da atenção é um princípio norteador da política de
saúde. Cabe, pois, perguntar se o ensino da saúde da criança, no âmbito da graduação, contempla a
integralidade na formação dos enfermeiros. Objetivo: Analisar se o ensino da saúde da criança incorpora
o princípio da integralidade na formação de enfermeiros. Método: estudo qualitativo com 16 docentes
envolvidos com o ensino da saúde da criança, na atenção básica e hospitalar, em oito instituições
públicas de graduação em enfermagem, localizadas em quatro estados das regiões sudeste e nordeste
do Brasil. A captação dos dados deu-se por meio de consulta aos planos pedagógicos e análise dos
planos de ensino e entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas gravadas e
transcritas foram
submetidas à análise de conteúdo do tipo temática. As categorias
analíticas tiveram suporte no
referencial teórico da integralidade. Resultados: A análise das entrevistas levou à construção de seis
categorias. Quatro evidenciaram aproximações do ensino com o princípio da integralidade: „a gente
trabalha a questão das políticas públicas?; „atuação na atenção básica, na área hospitalar e em outros
contextos de cuidado?; referência e contra-referência ainda é uma meta, mas o aluno tem que saber
que existe?; „criança inserida na família e no contexto histórico, social e epidemiológico?. E duas
referiram-se a distanciamento do ensino com o princípio da integralidade na atenção à
saúde da
criança: ?primeiro vem o conteúdo teórico e depois vem a prática?; „a gente tem que integrar?. O ensino
da saúde da criança contempla os determinantes da saúde e dos riscos de adoecimento, as ações de
promoção e prevenção da saúde e a atenção à criança
doente, de forma que nos aspectos
concernentes aos conteúdos teóricos, contempla-se
princípio da integralidade. Apreendeu-se dos
depoimentos que o ensino se insere em campos de prática diversificados que incluem atenção básica,
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hospitalar, creches e visita
domiciliar que permite ao aluno cuidar da criança sadia e doente nos
diferentes níveis de complexidade e em diferentes contextos, o que além de aproximá-lo da realidade da
criança e sua família, favorece a incorporação do princípio da integralidade. Entretanto, constatou- se
que o ensino teórico e o ensino prático são fragmentados e pontuais, praticamente sem integração entre
as diversas disciplinas, o que compromete a apreensão da abordagem total
no atendimento às
necessidades da criança, tão pertinente à integralidade. As docentes se
referiram à inserção nas
práticas após o ensino teórico, para que o aluno tenha vivências,
experiências e assim adquiram
habilidades. A idéia de que primeiro o aluno deve dominar a teoria para depois ir para a prática revela
que o campo prático é utilizado para comprovação da teoria e não como sua fonte desafiadora. Também
a inserção pontual do aluno no campo dificulta sua articulação com o cotidiano dos serviços e com o
contexto social,
comprometendo-se a incorporação da integralidade na formação dos enfermeiros.
Conclusões: Nos cursos estudados, evidenciou-se que o ensino da saúde da criança
incorpora o
princípio da integralidade na formação dos enfermeiros, nos aspectos concernentes aos conteúdos
teóricos. Os planos de ensino têm como base as políticas e programas de atenção à saúde da criança e
incluem ações de promoção, prevenção e recuperação em todos os níveis de atenção. Contudo, a
análise das entrevistas mostrou um ensino fragmentado, organizado em disciplinas que não se integram
e com teoria dissociada da prática que compromete a incorporação do princípio da integralidade na
formação dos enfermeiros.Os achados indicam a necessidade de revisão do processo pedagógico
utilizado na formação profissional, uma vez que o ensino teórico-prático ainda ocorre de
forma
fragmentada, pontual e desarticulada da realidade dos serviços. Aponta-se, pois, para a importância da
integração entre as disciplinas, inversão da seqüência clássica teoria- prática e articulação entre as
instituições de ensino e os serviços de saúde para que o aluno apreenda o cotidiano dos serviços e a
realidade local, com vistas à formação de profissionais comprometidos, que em sua prática nos serviços
sejam capazes de prestar assistência integral e reconhecer a criança em sua totalidade, integrante de
uma família e de uma comunidade, que deve ser atendida no conjunto de suas necessidades
Palavras-chave: Assistência integral à saúde, Enfermagem, Enfermagem pediátrica, Ensino superior,
Saúde da criança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012081216/publico/Emilia_Gallindo_Cursino.pdf

Nº de Classificação: 17709
CARRIJO, Alessandra Rosa.. Ensino de História da Enfermagem: formação inicial e identidade
profissional. 2012 . p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Leite, Maria Madalena Januário
Resumo: A pesquisa ora apresentada trata da análise histórico-documental do ensino de história da
enfermagem e suas interfaces com a construção da identidade profissional do enfermeiro durante o
processo de formação inicial na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo entre 1971 a
2008. A análise visou uma caracterização sobre a necessidade e essencialidade da História da
Enfermagem na formação e orientação profissional do enfermeiro, cujo objetivo geral propõe discutir o
lugar da disciplina História da Enfermagem na construção de competências no Curso de Graduação em
Enfermagem da EEUSP. Como objetivos específicos nos propusemos a identificar o lugar ocupado pela
disciplina nos currículos de formação inicial em uma perspectiva processual; identificar competências
propiciadas pela disciplina História da Enfermagem e seu contributo para a identidade da profissão de
enfermagem, assim como analisar as transformações encetadas pela disciplina História da Enfermagem
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na EEUSP. Metodologicamente privilegiamos a abordagem qualitativa e a utilização do método de
pesquisa histórica, compreendido pelas etapas de coleta, organização e avaliação crítica dos dados. As
fontes de pesquisa configuram-se em específico por planos de ensino referentes à disciplina no período
delimitado. Foi possível verificar que o ensino de história da enfermagem no currículo do Curso de
Graduação em Enfermagem da EEUSP sofreu variações significativas. Observamos que a disciplina
permitia o desenvolvimento de competências em todas as suas dimensões, ou seja, a aquisição do saber
conhecer, do saber fazer, do saber viver juntos e do saber ser enfermeiro que, quando integrados,
conferem identidade ao grupo profissional. A perspectiva apontada neste estudo sugere um declínio da
importância da disciplina no desenvolvimento histórico da formação na EEUSP. Tal fato é notório se
considerarmos o atual estatuto da história da enfermagem, que desconsidera as potencialidades de seu
estudo, que exige maior tempo e preparo docente, dado à complexidade de seus conteúdos e
abordagens possíveis. As colocações discutidas nessa tese consideram que disciplinas como a história
da enfermagem permitem que o profissional construa sua identidade profissional e mobilize suas
competências pautando-as em ações éticas, humanistas em prol do outro e de si próprio, bem como em
prol da profissão, do reconhecimento e autonomia profissionais almejados e possíveis de ser
conquistados.
Palavras-chave: Enfermagem - Estudo e Ensino, História da enfermagem, Identidade Profissional.
Abstract: The research presented here deals with the historical analysis of the documentary history of
nursing education and their interfaces with the construction of professional identity of nurses during the
initial training at the School of Nursing, University of São Paulo from 1971 to 2008. The analysis aimed at
characterization of the need and essentiality of the History of Nursing in vocational training and guidance
of the nurse, whose general objective aims to discuss the place of the History of Nursing in building skills
in the Undergraduate Nursing EEUSP. The specific objectives we set out to identify the place occupied by
the discipline in the curricula of training on a procedural perspective, identifying skills offered by the
History of Nursing and its contribution to the identity of the nursing profession, as well as analyze the
changes initiated by the History Nursing in EEUSP. Methodologically qualitative approach and favor the
use of the method of historical research, understood through the steps of collecting, organizing and
critically evaluating the data. The research sources are configured in a specific lesson plans pertaining to
the discipline in the period defined. It was noted that the teaching of nursing history in the curriculum of
Undergraduate Nursing EEUSP suffered significant variations. We note that the discipline allowed the
development of skills in all its dimensions, ie, the acquisition of knowledge to know, know-how,
knowledge, live together and be a nurse to know that, when integrated, give identity to the professional
group. The prospect identified in this study suggests a decline in the importance of discipline in the
historical development of training in EEUSP. This fact is evident if we consider the current status of
nursing history, which ignores the potential of their study, which requires more preparation time and
teaching, given the complexity of their subjects and approaches. The settings discussed in this thesis
consider that disciplines such as history of nursing allow professionals to build their professional identity
and mobilize their skills guiding them into ethical actions, on behalf of the other humanists and of itself, as
well as to promote the profession, professional recognition and autonomy possible and desired to be won.
Key words: History of Nursing, Nursing - Study and Teaching, Professional Identity.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-15022012185459/publico/Alessandra_Carrijo.pdf

Nº de Classificação: 17711
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SALLES, Leia Fortes. Avaliação da prevalência e da herdabilidade dos sinais iridológicos que
sugerem Diabetes Mellitus em indivíduos com e sem a doença. 2012 . p. 183. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Linha de Pesquisa:
Orientador: Silva, Maria Júlia Paes da
Resumo: Diabetes é um problema de saúde pública. Métodos que identifiquem
precocemente a
predisposição para a doença devem ser investigados. Iridologistas afirmam que o Sinal do Pâncreas e a
Cruz de Andréas sugerem predisposição para diabetes. Os objetivos deste trabalho foram verificar a
prevalência destes sinais em indivíduos com e sem a doença bem como sua herdabilidade. A coleta de
dados ocorreu entre fevereiro de 2010 e junho de 2011. Participaram 356 indivíduos com idade superior
a 30 anos. Indivíduos com diabetes apresentaram maior prevalência dos sinais iridológicos estudados.
Os testes t de Student apontam diferença estatisticamente significativa na prevalência desses sinais
entre pacientes com e sem diabetes e entre indivíduos com e sem antecedentes familiares para a
doença. O Chi Quadrado demonstra que ter ambos os sinais aumenta a chance de desenvolvê-la. O
coeficiente de correlação de Pearson aponta que os sinais estudados têm correlação com antecedência
familiar para diabetes e com a taxa de glicemia alterada. Concluímos que estes sinais sugerem
predisposição para Diabetes e que novos estudos são necessários para avaliar a herdabilidade.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus (prevenção), Enfermagem, Iridologia, Medicina integrativa, Terapias
complementares.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17712
MANGANIELLO, Adriana. Orgulho de pai: cartilha educativa para a promoção do envolvimento paterno
na gravidez. 2012 . p. 206. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: A promoção do envolvimento paterno com a gravidez é uma recomendação mundial,
considerando o limitado suporte oferecido aos pais no esclarecimento das suas dúvidas para a vivência
da paternidade. As mudanças no papel paterno mostram que existe uma busca dos homens pela
participação no processo da gestação, o que merece atenção como objeto de pesquisas científicas na
área da assistência obstétrica. A exploração das dificuldades e possibilidades de suporte aos homens
para a vivência da paternidade são aspectos essenciais a serem estudados. Os objetivos desta pesquisa
foram explorar as experiências vividas pelos pais relativas ao processo de gravidez, parto, pós-parto,
aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido; identificar as dúvidas e necessidades por
orientação relativas a este processo e elaborar um material educativo, mediante inclusão de conteúdos
que visam sanar as principais dúvidas e suprir as necessidades dos pais. A história oral temática foi
utilizada para explorar as experiências e identificar as demandas por orientação de 17 pais que
compartilharam com suas esposas do processo de gravidez, parto, pós-parto, aleitamento materno e
primeiros cuidados com o recém-nascido. Os dados foram coletados por meio de entrevista não
estruturada, com base em um roteiro com temas relativos à experiência da paternidade. Foram realizadas
transcrição, textualização e transcriação de todas as narrativas. O texto final foi submetido à análise de
conteúdo e organizado em 11 categorias: Os sentimentos relativos à notícia da gravidez dependeram da
existência ou não de seu planejamento; Alegrias e preocupações: ambivalência em relação à
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incorporação do papel paterno; Dificuldades para compreender e lidar com as mudanças do ciclo grávido
e puerperal; Medo de praticar sexo durante a gravidez e incompreensão do desinteresse da esposa por
este assunto; Ansiedade diante da possibilidade de ter filho com problemas de saúde; Preocupações
diante da proximidade do parto; Desconhecimento dos direitos e dos papéis a desempenhar no momento
do parto; Atitudes e experiências distintas em relação à abstinência sexual no pós-parto; Enfrentamento
de dificuldades no aleitamento materno, apesar da importância atribuída a esta prática; Valorização das
orientações sobre cuidado do filho; e Mudanças no relacionamento conjugal após o nascimento do filho.
Os resultados encontrados serviram de base para o desenvolvimento da cartilha educativa, que seguiu as
etapas: elaboração do conteúdo com base na literatura e na adequação da linguagem, criação das
ilustrações, editoração e diagramação. A primeira versão da cartilha foi elaborada e avaliada por cinco
pais. A incorporação das sugestões será realizada antes da publicação da versão final do material. Ela foi
denominada Orgulho de pai - cartilha educativa para a promoção do envolvimento paterno na gravidez e
contém informações sobre gestação, parto, pós-parto, amamentação e cuidados com o bebê. Espera-se
que por meio da leitura desta cartilha, os pais sintam-se apoiados em suas demandas para a participação
efetiva na gravidez, no parto e no pós-parto.
Palavras-chave: Gravidez, Homens, Pais, Paternidade, Promoção da saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012114604/publico/Adriana_Manganiello.pdf

Nº de Classificação: 17714
LEONELLO, Valeria Marli. Processo de trabalho docente no ensino superior de enfermagem:
possibilidades e desafios em diferentes contextos institucionais. 2012. p. 164. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Oliveira, Maria Amélia de Campos
Resumo: Estudo exploratório qualitativo que tomou como objeto o processo de trabalho docente em
Enfermagem de diferentes contextos institucionais de ensino superior (IES) no Estado de São Paulo. O
objetivo geral descrever e analisar os principais aspectos relacionados ao processo de trabalho docente
em três contextos institucionais que oferecem cursos de Enfermagem no Estado. O marco teóricometodológico foi o materialismo histórico e dialético e a categoria analítica, o processo de trabalho
docente, ancorado nas concepções de trabalho e profissionalidade. Para classificar as IES, utilizou-se a
tipologia de contextos institucionais de Balbachevsky. Três IES, uma de cada contexto, foram
selecionadas e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 24 docentes: nove do contexto
empresarial, oito do misto e sete do acadêmico. O material empírico foi analisado pela técnica de análise
de discurso proposta por Fiorin, adaptada por Car e Bertolozzi. Os resultados demonstraram que há um
processo de precarização e intensificação do trabalho docente, nos três contextos, embora com
distinções importantes. No contexto empresarial, o regime de trabalho predominante é o horista, com
dificuldade de efetivação do plano de carreira estabelecido formalmente. A infraestrutura material e
humana é escassa, impondo limites ao trabalho docente, que é voltado basicamente ao ensino em sala
de aula. As maiores dificuldades estão relacionadas ao perfil dos estudantes, majoritariamente
trabalhadores. Há pouca inserção nas atividades de pesquisa e extensão. No contexto misto, o regime de
trabalho predominante é o parcial, com um plano de carreira formalizado e efetivado, embora seja difícil
cumprir alguns critérios para ascensão na carreira. A infraestrutura é tida como satisfatória, com
inadequações. Há também hegemonia masculina e médica, o que dificulta o posicionamento institucional
das docentes de enfermagem. O trabalho docente é voltado ao ensino de graduação, com inserção dos
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estudantes no ensino prático em campo já nas séries iniciais do curso. As principais dificuldades referemse ao desgaste físico e mental do professor. No contexto acadêmico, os professores trabalham em
regime de trabalho integral e exclusivo, com um plano de carreira explícito e efetivado institucionalmente.
A infraestrutura é satisfatória, embora com relatos de inadequações. O trabalho está voltado
principalmente para atividades administrativas e de pesquisa que são supervalorizadas, com fortes
implicações para o trabalho docente. As atividades de ensino de graduação e extensão são tidas como
menos valorizadas institucionalmente. Também há dificuldades para efetivar o ensino prático em campo.
Conclui-se que, embora inseridos no mesmo contexto estrutural de ensino superior, o processo de
trabalho docente ocorre de forma distinta nos três contextos estudados, no que se refere à práticas
organizativas e didáticas. Mudar esse cenário requer, entre outros aspectos, um processo de
profissionalização docente voltado para a análise e a construção de formas de enfrentamento dessa
situação, reconhecendo como ponto de partida a heterogeneidade do trabalho docente em Enfermagem
em diferentes contextos.
Palavras-chave: Ensino superior, professor de ensino superior, Trabalho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012114214/publico/Valeria_Marli_Leonello.pdf

Nº de Classificação: 17717
PAIVA, Eny Dorea. Tipo de cateter central de inserção periférica e o motivo de sua remoção em
uma coorte de neonatos. 2012 . p. 143. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Kimura, Amélia Fumiko
Resumo: Introdução: Dispositivos de acesso venoso central tornaram-se vitais para a recuperação e
sobrevivência dos neonatos e lactentes internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O
cateter central de inserção periférica (CCIP) tem sido amplamente utilizado para atender às demandas
terapêuticas dos neonatos e lactentes criticamente doentes e inovações nos dispositivos têm sido
introduzidos e confeccionados com materiais biocompatíveis, como o silicone e o poliuretano, com único
ou duplo lúmen. Objetivo: analisar a relação entre os tipos de cateteres centrais de inserção periférica
(monolúmen de silicone e duplolúmen de poliuretano) instalados em neonatos e lactentes com os
motivos de remoção do dispositivo. Método: coorte prospectiva, composta por neonatos e lactentes
submetidos à instalação do CCIP, internados em UTIN de um hospital privado da cidade de São Paulo,
no período de 1 de julho de 2010 a 30 de junho de 2011. Os neonatos e lactentes foram incluídos no
estudo no momento da instalação do cateter e acompanhados durante a permanência do dispositivo. O
projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, campo
do estudo (Processo 219/2010). Resultados: foram analisados dados referentes a 270 CCIPs, 189
(70%) cateteres de monolúmen e 81 (30%) de duplolúmen. Os dois grupos de cateteres apresentaram
características demográficas, clínicas, terapêuticas e relacionadas ao procedimento de inserção do
cateter homogêneas, exceto para as variáveis: diagnóstico prévio de septicemia (p=0,0210) e ocorrência
de dificuldade de progressão do cateter na instalação do mesmo (p=0,0296). Contudo, o valor de p para
o teste de homogeneidade para razão de chances do diagnóstico prévio de septicemia e da dificuldade
de progressão do cateter, não demonstrou diferença estatística, p=0,955 e p=0,400, respectivamente.
A taxa de densidade de incidência (TI) de remoção não eletiva para o cateter monolúmen de silicone foi
34,8 em 1.000 cateteres-dia e a do cateter duplolúmen de poliuretano foi 32,8 em 1.000 cateteres-dia.
Houve diferença estatística significante, p=0,0005, na média do tempo de permanência entre os dois
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tipos de cateteres, maior para o dispositivo de duplolúmen de poliuretano, 14 dias em relação ao
dispositivo de monolúmen de silicone, 10 dias. Entretanto, não é
possível afirmar que a taxa de
densidade de incidência entre os cateteres se diferem entre si ao se estimar a curva de sobrevida pelo
método Kaplan Meier dos cateteres com remoção não eletiva. As curvas de sobrevivência de ambos os
cateteres se sobrepõem, entretanto o valor do logrank (0,45) indica que não há diferença estatística
entre a incidência de remoção não eletiva entre os cateteres.
Dessa forma, a hipótese conceitual
defendida no presente estudo não pode ser confirmada. Conclusão: os resultados do estudo apontaram
que não há diferença estatística significante nas taxas de incidência de remoção não eletiva entre os
dois grupos de cateteres. Entretanto, o CCIP de duplolúmen de poliuretano apresentou média de tempo
de permanência maior comparado ao dispositivo de monolúmen de silicone.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Enfermagem neonatal, Fatores de risco, Recém-nascido.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012115610/publico/Eny_Dorea_Paiva_corrigida.pdf

Nº de Classificação: 17718
WEBER, Bernardete. Tradução, adaptação transcultural e validação do método INTERMED para a
língua portuguesa: estudo em pacientes hospitalizados. 2012. p. 175. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Ciampone, Maria Helena Trench
Resumo: O método INTERMED é um instrumento que classifica a complexidade biopsicossocial de
pacientes em diversos níveis de assistência, qualifica o cuidado
e melhora a comunicação
interprofissional. Ele permite avaliar a complexidade do paciente através da investigação de quatro
domínios: biológico, psicológico, social e sistema de saúde. Promove o cuidado integrado com foco no
paciente e viabiliza práticas de gestão da clínica e de leitos hospitalares. O objetivo principal desta
pesquisa foi realizar a tradução, adaptação transcultural e validação do método
INTERMED para
realidade hospitalar brasileira. Os objetivos secundários foram avaliar a consistência interna do método,
estudar a interface dos resultados do
INTERMED com dados sociodemográficos e verificar sua
contribuição no gerenciamento de leitos hospitalares e gestão da clínica. O instrumento foi aplicado a
um total de 300 pacientes, com mais de 5 dias de internação hospitalar, com idade = a 21 anos e média
de idade de 57,8 anos, sendo que 58,3% eram do sexo masculino. Esta amostra foi coletada entre
setembro e dezembro de 2011 em três hospitais da cidade de São Paulo, a saber, um privado (A), um
de ensino (B) e um
público (C). A validação e adaptação transcultural ocorreram em cinco fases:
tradução, síntese, retrotradução, avaliação e validação por um comitê de juízes e pré-teste. A validação
da tradução pelo comitê de juízes foi realizada pelo Índice de Validade de Conteúdo e a consistência
interna do instrumento foi avaliada pelo coeficiente alpha de Crombach. A estrutura do documento foi
estudada pelo
Coeficiente de Correlação de Spearman e a validade preditiva para tempo de
internação, pela relação entre a pontuação total do score do INTERMED e o tempo de hospitalização
dos pacientes. A validação da tradução foi de 94,2% de equivalência semântica, 94,3% equivalência
idiomática e 86,6% de equivalência cultural entre o instrumento original e o traduzido. No pré-teste,
obteve-se acima de 90% de compreensão em todos os itens do INTERMED. Os scores médios obtidos
com o INTERMED foram de 15, 20 e 21 nas instituições A, B e C respectivamente. Isto significa, pela
classificação, do instrumento, que nas três instituições os pacientes não eram complexos (< 21 pontos).
A consistência interna e precisão do instrumento foram consideradas boas para as três instituições. As
correlações entre os domínios do instrumento foram positivas e significantes em sua maioria. Em relação
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à validade preditiva, tempos maiores de internação foram observados em
pacientes com escores
maiores. Os dados encontrados sugerem que para além da gravidade biológica, o tempo de internação
pode estar relacionado aos aspectos psicológicos, sociais ou do sistema de saúde, como a espera para
realização de
procedimentos. A versão brasileira do INTERMED possui equivalência com o
instrumento original; é confiável, uma vez que os itens do instrumento relacionam- se e são
complementares entre si; é válida, pois é capaz de medir o objeto ao qual
se propõe. Assim,
recomenda-se sua incorporação como uma ferramenta de apoio a gestão de leitos e ao cuidado integral
do paciente.
Palavras-chave: Cuidado integrado, Gestão da clínica, Gestão de leitos, Gestão hospitalar, Gestão
interprofissional da assistência, INTERMED.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08102012161016/publico/Bernardete_Weber_Tese_2012_0927.pdf

Nº de Classificação: 17719
MEIRA, Maria Dyrce Dias. Avaliação de um curso de graduação em enfermagem por egressos,
empregadores e docentes. 2012. p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Kurcgant , Paulina
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo subsidiar a avaliação e, se necessárias, as transformações
do currículo do curso de graduação em enfermagem de uma Instituição confessional. Estudo na vertente
qualitativa utilizou como método a Pesquisa Ação. A coleta de dados foi realizada em dois momentos.
No primeiro, foram entrevistados 19 egressos de uma turma de graduados em 2007 e 15 gestores,
empregadores dos egressos, em cenários diversos para apreender a avaliação destes atores sobre o
processo formativo vivenciado. No segundo adotou-se a técnica de Grupo Focal para possibilitar o
debate, com docentes do Núcleo Docente Estruturante do curso, sobre os aspectos resgatados no
primeiro momento. A análise dos discursos dos egressos e dos gestores gerou dois Relatórios Síntese
que foram utilizados como temas disparadores para reflexão-ação nos encontros com os docentes e
coordenadores. Os dados foram analisados segundo a técnica de análise
temática de Bardin que
possibilitou abstrair Unidades de Significado quanto à representação docente, relativas aos aspectos
apontados por egressos e gestores distintamente. A análise permitiu a composição de quatro categorias
semelhantes
para os dois grupos: 1 - Perfil do Estudante do Curso de Enfermagem e Perfil dos
Gestores na perspectiva dos Docentes. 2 - Avaliação do Currículo. 3 - Aspectos intervenientes no
Processo Formativo. 4 - Sugestões para aprimoramento do Currículo. Considerando a percepção dos
sujeitos e os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem, foi
construído coletivamente um Plano de Ação que propõe sugestões para aprimoramento do currículo
relacionadas à Flexibilização curricular; Redimensionamento dos Conteúdos; Educação Permanente;
Valorização da Prática; Adoção de Metodologias Ativas e a Autonomia do Estudante. Considera-se que
as propostas contidas no Plano de Ação reúnem aspectos que constituem núcleos de essencialidade no
direcionamento de um processo formativo alinhado às Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos
de
Enfermagem. Acredita-se que o ato avaliativo conjugado à metodologia da Pesquisa
Ação
possibilitou um processo reflexivo com base na realidade que revelou uma ação concreta no âmbito dos
sujeitos envolvidos.
Palavras-chave: Avaliação, Currículo, Egressos, Graduação.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-11102012172554/publico/DO_Maria_Dyrce.pdf
Nº de Classificação: 17721
CASTRO, Liliana Cristina de. O custo do desperdício de materiais de consumo em um Centro
Cirúrgico. 2012 . p. 123. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Castilho , Valéria
Resumo: Dentro do gerenciamento de recursos materiais destaca-se a importância dos desperdícios,
definidos como todo consumo de produtos/serviços de forma ineficiente e ineficaz, que não agregam
valor aos mesmos, portanto, devem ser minimizados e/ou eliminados. Os objetivos desta pesquisa
foram: identificar os
tipos e as quantidades de materiais de consumo encaminhados, utilizados,
estornados e desperdiçados nas cirurgias, durante o intraoperatório, classificar os desperdícios de
materiais de consumo como evitáveis e não evitáveis; mensurar os custos dos materiais desperdiçados
nos procedimentos cirúrgicos e calcular o índice de desperdício dos materiais de consumo no Centro
Cirúrgico do Hospital Universitário da Universidade São Paulo (HU-USP). Trata-se de um estudo de
caso, descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa. Para a coleta de dados foi utilizado um
formulário contendo duas partes: a primeira para o levantamento do consumo real dos materiais, e a
segunda para os materiais desperdiçados. A amostra foi constituída por 105 tipos de materiais de
consumo médico-hospitalares encaminhados a 275 cirurgias observadas, no período de fevereiro a
maio de 2011. Os resultados mostraram que os itens, mais encaminhados, utilizados e estornados,
foram
luvas cirúrgicas e seringas descartáveis; os mais desperdiçados foram fios
cirúrgicos, fio
cirúrgico algodão, compressas gazes 45x45cm, 7,5x7,5cm e 30x30cm. O item que apresentou maior
desperdício foi fios cirúrgicos, em média 1,3 unidades por cirurgias. O custo dos materiais utilizados nas
275 cirurgias foi de R$133.730,30; o de desperdício total foi de R$ 709,84, sendo R$ 327,48 referentes
ao consumo evitável e R$ 382,36 ao não evitável. O percentual médio de desperdício na amostra foi de
9,34%, sendo 1,23% evitáveis e 8,14% não evitável. Assim, assume-se que o desperdício real foi de
1,23%. A falta de estudos sobre o tema não permite comparações, mas o índice apresentado pode ser
considerado baixo para um hospital universitário
Palavras-chave: Centro cirúrgico hospitalar, Custo e análise de custo, Enfermagem, Materiais.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012162211/publico/DO_LILIANA_DE_CASTRO.pdf

Nº de Classificação: 17728
ALENCAR, Rubia de Aguiar. O idoso vivendo com HIV/AIDS: a sexualidade, as vulnerabilidades e os
enfrentamentos na atenção básica. 2012. p. 162. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar as vulnerabilidades e os enfrentamentos dos idosos
vivendo com HIV/Aids na atenção básica de saúde. Para realização da pesquisa, utilizou-se a abordagem
qualitativa, tendo como referencial teórico a abordagem psicossocial e emancipatória, segundo o conceito
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de vulnerabilidade baseada nos direitos humanos. O estudo foi realizado no município de Botucatu, em
todas as unidades de saúde que adotam a Estratégia Saúde da Família e no Hospital-dia HIV/Aids, da
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista. Participaram do estudo 11 idosos
vivendo com HIV que descobriram a doença após os 60 anos, 12 médicos e 11 enfermeiros que atuam
na Estratégia Saúde da Família. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas
analisadas de acordo com o referencial da Análise de Conteúdo de Bardin, mais especificamente, a
Análise Temática. Buscando entender as razões que levaram os idosos a estarem em situação vulnerável
à infecção pelo HIV, foram adotadas para análise as seguintes categorias: vulnerabilidade individual,
vulnerabilidade social e vulnerabilidade programática. Foram encontradas como categorias empíricas: Infecção e formas de contágio do HIV; - Enfrentando a soro positividade: o cotidiano dos idosos vivendo
com HIV; - Acesso do idoso aos serviços de saúde x solicitação da sorologia para HIV; - Marcos da
relação entre o profissional de saúde e o idoso; - Planejamento, compromisso e responsabilidade dos
profissionais para com os idosos. A articulação das subcategorias que emergiram das categorias
empíricas permitiu identificar duas categorias centrais: O viver com HIV/Aids e Diagnóstico Tardio. O
conceito de vulnerabilidade no quadro dos direitos humanos possibilitou visualizar aspectos que podem
contribuir para a emancipação psicossocial do idoso. Para isso, é necessário reconhecer o idoso como
um sujeito cidadão, sujeito sexual e sujeito de direito, abordando esse idoso e compreendendo-o como
sujeito do seu cotidiano e de direitos. Conclui-se que, enquanto os serviços de saúde não englobarem os
idosos como sujeitos coautores das ações direcionadas à prevenção das DST/Aids, poucos serão os
avanços na luta contra a epidemia. São necessários, portanto, esforços dos organismos de saúde, por
meio de programas específicos, e dos profissionais de saúde, que devem buscar o olhar sobre o idoso,
incluindo sua sexualidade, para que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida deste
segmento
Palavras-chave: Diagnóstico clínico, Idoso, Profissionais da Saúde, Síndrome de imunodeficiência
adquirida, Vulnerabilidade.
Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-25102012124633/publico/tese.pdf

Nº de Classificação: 17732
BURGATTI, Juliane Cristina. A contribuição do estágio curricular supervisionado no
desenvolvimento da dimensão ética da competência de graduados em enfermagem. 2012 . p. 161.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.

Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Oliveira, Maria Amélia Campos
Resumo: Estudo exploratório, de abordagem qualitativa, que objetivou analisar a
repercussão do
estágio curricular supervisionado (ECS) no desenvolvimento da dimensão ética da competência de
graduandos em Enfermagem. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com 28 estudantes,
docentes e enfermeiros colaboradores de uma instituição de ensino superior pública do estado de São
Paulo, no período entre outubro de 2010 e março de 2011. O material empírico resultante foi submetido
à técnica de análise de discurso e resultou nas seguintes categorias empíricas: a preservação da
autonomia; a responsabilidade social e o respeito nas relações intersubjetivas na produção do cuidado
em saúde e no processo de ensino e aprendizagem; a terapêutica e o cuidado a partir da dimensão
ética; a responsabilidade pública e a justiça social. Em relação ao desenvolvimento das atitudes e
valores para atuação em saúde, a análise dos discursos resultou em outras duas categorias empíricas,
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que dizem respeito às ferramentas a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem em ética:
a reflexão crítica na e sobre a ação a partir do valor humano e as possibilidades de ações e de atitudes
a partir da análise dos exemplos. Concluiu-se que o ECS é um espaço privilegiado de integração e
desenvolvimento das dimensões técnica, estética, política e, em especial, ética. Na formação inicial, a
formação dos valores é tão necessária quanto à aquisição de conhecimentos, pois ambos influenciam
a tomada de decisão e a qualidade dessas decisões. No ensino da ética, a abrangência, a profundidade
e a exploração dos valores referentes à esfera micro, de preservação da autonomia, responsabilidade e
respeito, devem dialogar com os valores macro de responsabilidade pública, equidade e justiça social.
Palavras-chave: Bioética, Competência profissional, Educação baseada em competências, Ensino de
enfermagem, Ética.
Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012105943/publico/Juliane_Cristina_Burgatti.pdf

Nº de Classificação: 17735
RIBEIRO, Mara Cristina. A saúde mental em Alagoas: trajetória da construção de um novo cuidado.
2012 . p. 243. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas
Orientador: Machado, Ana Lúcia
Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo traçar a trajetória de construção do novo modelo de
cuidado em saúde mental no Estado de Alagoas. Para tal fim, elegeu-se a estratégia qualitativa de
pesquisa, dentro das perspectivas teóricas da pós-modernidade, da desinstitucionalização e da Reforma
Psiquiátrica Brasileira. Os sujeitos foram gestores, docentes universitários, trabalhadores dos Centros de
Atenção Psicossocial, usuários e seus familiares. Para a produção dos dados foi utilizado o método da
história oral temática. Os achados foram submetidos à técnica de Análise Temática e foram organizados
em três eixos temáticos e respectivas categorias. O primeiro eixo trata da passagem do cuidado realizado
nos hospitais psiquiátricos para o cuidado realizado nos Centros de Atenção Psicossocial, indicando
quais ações e rupturas foram percebidas nesse processo. Também traça o perfil dos principais atores
desse novo cuidado. O segundo eixo trata da avaliação das ações concebidas dentro do espaço de
exercício do novo cuidado, a partir da percepção dos sujeitos participantes da pesquisa. Este espaço de
cuidado se refere tanto às instituições da atenção em saúde mental, os CAPS no caso de Alagoas e
outros serviços ligados a ele, quanto às entidades que supostamente permeiam o novo cuidado,
principalmente as Universidades e as políticas que dão sustentação a essas ações. O terceiro eixo trata
das soluções encontradas pelos próprios entrevistados diante das fragilidades e condições paralisantes
apresentadas, ao avaliarem a complexa estrutura do novo cuidado em saúde mental. Ao final, diante de
limites e desafios encontrados nessa trajetória, aponta caminhos possíveis para a qualificação desse
cuidado no sentido de efetivá-lo como cuidado exercido na comunidade, com base territorial e práticas
psicossociais.
Palavras-chave: Desinstitucionalização, Pós-modernidade, Reforma psiquiátrica, Saúde mental.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17042012112917/publico/TESEMARA.pdf

Nº de Classificação: 17739

1351

SIQUEIRA, Fernanda Paula Cerântola.. O significado da amamentação na construção da relação
mãe e filho: um estudo interacionista simbólico. 2012. p. 142. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, saúde e enfermagem
Orientador: Silva , Isilia Aparecida
Resumo: Com a finalidade de ampliar a compreensão da formação de vínculo entre mãe e filho e qual o
papel da amamentação nesse processo, este estudo teve como objetivos: Compreender os significados
atribuídos pela mulher à amamentação na construção do vínculo entre mãe e filho e compreender como
os significados atribuídos pela mulher à amamentação influenciam a construção do vínculo entre mãe
e filho. Utilizaram-se a Teoria Fundamentada nos Dados e o Interacionismo Simbólico como referenciais
metodológicos e teóricos, respectivamente para a análise dos dados. Foram entrevistadas 22 mulheres,
sem restrição de idade ou de outra variável social ou biológica, que deram luz aos seus filhos em uma
maternidade do município de Marília-SP, cujo último filho, na época da coleta de dados, estivesse com
idade entre dez e 24 meses. A análise dos dados mostrou que há uma complexidade na construção da
relação entre mãe e filho que pode estar vinculada à experiência da mulher e significados atribuídos
desde o processo de gestar e ir além da fase da amamentação, a depender dos elementos significativos
que esta mulher e seu filho tecem no decorrer de sua interação. Esses elementos
podem ser
compreendidos por meio de quatro temas: PERCEBENDO-SE GRÁVIDA, TENDO QUE CUIDAR DA
CRIANÇA, VIVENCIANDO A AMAMENTAÇÃO e CONSTRUINDO A RELAÇÃO COM O FILHO. Nesse
processo, a amamentação é interpretada como um forte elemento interacional simbólico entre a mãe e o
bebê, propiciando a descoberta de sentimentos mútuos, e um significado
de forte elo de ligação,
interpretados e atribuídos pela mãe. A sua percepção dos sentimentos de amor e carinho, gerados
neste processo do cuidar da criança, sofre
retroalimentação contínua e crescente, resultado da
interpretação materna em perceber a retribuição do apego da criança pela mãe, pelos gestos e pela
necessidade demonstrada de proximidade por ambos. Na continuidade da construção da relação, outros
elementos são descobertos e atribuídos como determinantes significativos da ligação entre eles, sendo a
presença materna o elemento simbólico mais forte dessa construção, que abrange o estar grávida,
amamentar e continuar no cuidado ao filho.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Apego ao objeto, Interacionismo Simbólico, Relações mãe-filho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-22082012110210/publico/Tese_final.pdf

Nº de Classificação: 17740
AMENDOLA, Fernanda. Construção e validação de um índice de vulnerabilidade de famílias a
incapacidades e dependência. 2012 . p. 189. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa:
Orientador: Orientador
Resumo: No contexto atual de saúde, é relevante a criação de instrumentos válidos e confiáveis que
possam, sob o olhar da integralidade, captar a vulnerabilidade das
famílias a incapacidades e
dependência. Este estudo objetivou construir e validar um
índice de vulnerabilidade de famílias a
incapacidades e dependência (IVF-ID).
Adaptou-se o Índice de Desenvolvimento da Família, que
contém indicadores sociais, acrescentando indicadores de relações sociais e de saúde relacionados a
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incapacidades e dependência. O instrumento foi submetido à validação aparente, por meio da técnica
Delphi, tendo passado duas rodadas de avaliação dos juízes, até atingir o consenso. O instrumento
resultante foi aplicado a 248 famílias acompanhadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família de
uma região do município de São Paulo para construção IVF-ID e posteriormente a outras 248 famílias
de outra região do Município, com perfil demográfico e social distinto, para validação. Assim, o índice
final contém 40 questões, divididas em quatro componentes e duas dimensões: a dimensão “Condições
Sociais” (CSO) que
engloba os componentes “Condições sociais favoráveis” e “Condições sociais
desfavoráveis”, e a dimensão “Condição de Saúde” (CSA), que congrega os
componentes
“Envelhecimento, incapacidade e dependência” e “Doenças crônicas”. Foram definidos pontos de corte
para o IVF-ID Total e para a Dimensão CSA, o que permitiu discriminar as dimensões da vulnerabilidade
a incapacidades e dependência entre as famílias. O IVF-ID mostrou-se confiável e válido ao ser aplicado
em duas populações com vulnerabilidades sociais e perfis demográficos distintos. Ao aplicar o IVF-ID
total, verificou-se que não houve diferença significativa entre as duas regiões (54,8% x 58,1%; p=0,469),
porém em relação à vulnerabilidade relacionada à Dimensão CSA, houve diferença significativa entre as
duas regiões, sendo que na região da Lapa foi encontrada um número maior de famílias vulneráveis do
que na Cidade Ademar (47,6% X 31,5%; p< 0,001). Pretende-se que o IVF-ID seja utilizado para o
planejamento de ações que visem o monitoramento dos determinantes das condições de vida e saúde
das famílias vulneráveis a incapacidades e dependência. O índice poderá servir como um instrumento
diagnóstico e de intervenção tanto na gestão como na assistência às famílias no âmbito da ESF.
Palavras-chave:
Vulnerabilidade.

Dependência,

Família,

incapacidade,

índice,

Programa

saúde

da

família,

Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-25052012093437/publico/Fernanda_Amendola.pdf

Nº de Classificação: 17741
CALDEIRA, Sebastião. O cuidado de saúde no contexto relacional enfermeiro e mulher idosa: o
olhar dos sujeitos envolvidos. 2012 . p. 99. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Merighi , Miriam Aparecida Barbosa
Resumo: Introdução: o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, com destaque para o
gênero feminino, reflete a necessidade de estudos que se dediquem a investigar o cuidado à mulher
idosa pelo enfermeiro, considerando a perspectiva dos sujeitos envolvidos nessa relação de cuidado.
Objetivo: compreender o cuidado à saúde na perspectiva das mulheres idosas e dos enfermeiros.
Metodologia: estudo fundamentado na Fenomenologia Social de Alfred Schütz realizado no município
de Cascavel, Paraná-Brasil, em nove Unidades de Saúde, sendo sete Unidades Básicas e duas
pertencentes à Estratégia Saúde da Família. Participaram dez enfermeiros que atuam no cuidado à
saúde das mulheres idosas e oito idosas cuidadas por enfermeiros. Os depoimentos foram obtidos no
período de setembro de 2010 a janeiro de 2011 por meio de entrevista aberta, com as seguintes
questões norteadoras para as mulheres idosas: conte para mim sobre as suas necessidades de cuidado
à saúde neste momento de sua vida. Como é para a senhora ser cuidada pelo(a) enfermeiro(a). O que a
senhora espera em relação ao cuidado à saúde? Para os enfermeiros: como
você percebe as
necessidades de cuidado à saúde da mulher idosa? Como você cuida dessa mulher? O que você
espera de suas ações de cuidado à saúde a esse tipo de clientela? Resultados: as idosas referem
necessidades físicas e psicossociais de cuidado, requerem atenção,
competência técnica e
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comprometimento no cuidado e esperam acolhimento por parte do enfermeiro e dos serviços de saúde.
Os enfermeiros identificam especificidades relacionadas ao envelhecimento no cuidado à mulher idosa;
valorizam a participação da família como mediadora do cuidado e apresentam limites relacionados ao
serviço no que tange à ausência de protocolos que direcionem a assistência a essa clientela. Esperam
realizar um cuidado qualificado à idosa, alicerçado em uma formação profissional direcionada para o
atendimento a essa clientela. Conclusão: evidenciou-se que a compreensão do cuidado à saúde se
baseia predominantemente em relações de reciprocidade entre o enfermeiro – aquele que cuida – e a
mulher idosa – a pessoa cuidada. Espera-se que o presente estudo possibilite reflexões e ações no
âmbito assistencial, no ensino e na pesquisa no que tange à saúde da pessoa idosa na situação de
cuidado pelo enfermeiro. Essas devem vir ancoradas nas perspectivas de ampliação do conhecimento
nesses campos, com vistas a aproximações entre o cuidado esperado pela mulher idosa e o realizado
pelo enfermeiro no cotidiano dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Saúde da mulher, Saúde do idoso.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-10052012124312/publico/Sebastiao_Caldeira.pdf

Nº de Classificação: 17742

MORIYA, Giovana Abrahao de Araujo. Prazo de validade de esterilização de materiais utilizados na
assistência à saúde: um estudo experimental. 2012 . p. 96. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Linha de Pesquisa:
Orientador: Graziano, Kazuko Uchikawa
Resumo: Diversos países vêm adotando diretrizes que relacionam prazo de validade de esterilidade de
materiais críticos utilizados na assistência à saúde com a ocorrência de
eventos relacionados.
Pesquisas têm validado a manutenção da esterilidade do material
durante o transporte e
armazenamento por longos intervalos de tempo. O racional teórico já refutava o antigo paradigma de
prazo de validade de esterilidade, baseado no tempo relógio/calendário justificado pela eficiência das
embalagens com características de barreira microbiana, selagem hermética e a teoria da ausência de
geração espontânea dos micro-organismos. No entanto, no Brasil, pode-se afirmar que os Centros de
Material e Esterilização ainda praticam o controle de materiais esterilizados, baseado em
data
arbitrariamente atribuída, sendo esta prática incentivada por recomendações de documentos elaborados
por órgãos oficiais normatizadores e fiscalizadores nacionais.
Na crença de que realizar uma
investigação experimental “in vitro”, produzindo
evidências científicas robustas contribuiria no
fortalecimento da quebra do antigo paradigma, propôs-se avaliar a manutenção da esterilidade de
materiais armazenados por
até 6 meses, após as embalagens diversas sofrerem contaminação
intencional em suas superfícies externas. O experimento consistiu em embalar corpos de prova que
simulassem instrumental cirúrgico (cilindros de porcelana) em quatro diferentes tipos de invólucros:
algodão tecido, papel crepado, tecido nãotecido (SMS) e papel grau- cirúrgico. Todos os pacotes foram
previamente autoclavados em um mesmo ciclo de esterilização. Posteriormente, as superfícies externas
dos pacotes foram intencionalmente manipuladas com mãos contaminadas com Serratia marcescens
(106 U.F.C./mL). Após intervalos predeterminados de armazenamento (0, 7, 14, 28, 90 e 180 dias),
uma quantidade determinada de pacotes de cada tipo de embalagem foi aberta e os corpos de prova
foram semeados diretamente em meio de cultura caseína-soja. Os pacotes com corpos de prova com
tempo zero de armazenamento foram considerados como grupo controle negativo. Com a finalidade de
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garantir a viabilidade do micro- organismo-teste na superfície externa das embalagens foram realizados
semanalmente, até 180 dias, cultivos das amostras de cada uma das embalagens contaminadas com o
micro-organismo-teste, constituindo-se o grupo controle positivo. Para cada intervalo de
tempo de
armazenamento, foram analisados 600 corpos de prova (150 para cada tipo de
embalagem).
Considerando o intervalo de confiança exato para distribuição binomial, o tamanho de amostra calculado
na pesquisa garantiu um intervalo de confiança de 95% com probabilidade de 0 a 0,006 de se encontrar
uma amostra contaminada. Como resultado, não foram recuperados micro-organismos-teste Serratia
marcescens em nenhum dos intervalos de tempo de armazenamento. Todos os testes realizados no
grupo controle positivo apresentaram recuperação do micro-organismo-teste. Com base nos resultados
deste estudo, observou-se que pacotes embalados em invólucros com
propriedades de barreiras
microbianas e selados hermeticamente são capazes de proteger o conteúdo esterilizado por até 6 meses.
Este estudo contribui para a prática em Centros
de Material e Esterilização, impedindo o
reprocessamento desnecessário dos materiais,
ao mesmo tempo, alerta para que os eventos
relacionados sejam controlados e que cada material, antes da sua utilização, seja inspecionado quanto
à integridade da embalagem e selagem.
Palavras-chave: Armazenamento, Barreira microbiana, Centro de Materiais e Esterilização
Embalagem, Enfermagem, Esterilização, Evento relacionado, Vida de prateleira.

(CME),

Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 17746
OLIVEIRA, Alcicléa dos Santos. Índice de qualidade de vida de Ferrans & Powers - versão feridas:
estudo de responsividade. 2012. p. 104. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Santos, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
Resumo: O pequeno número de pesquisas sobre os instrumentos do Índice de Qualidade de Vida de
Ferrans & Powers (IQVFP) que tenham estado a propriedade psicométrica de responsividade, bem
como o fato de que o instrumento Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers–Versão Feridas
(IQVFP-VF) foi testado, em regra, apenas
quanto a sua confiabilidade e validade, incentivou a
realização deste estudo que, para
continuar o processo de validação deste instrumento, objetivou
analisar a responsividade do IQVFP-VF em pacientes com feridas crônicas. O estudo é metodológico,
prospectivo, observacional, com abordagem quantitativa. Foi realizado com 39 pacientes que possuíam
feridas crônicas (atendidos em dois ambulatórios específicos para o tratamento de feridas) por meio de
três avaliações utilizando o questionário IQVFP-VF (no início do estudo, 30 e 60 dias após o início). O
IQVFP-VF é composto por 34 itens, divididos em quatro domínios: saúde e funcionamento (SF), sócioeconômico (SE), psicológico/espiritual (PE) e família (Fa). Analisou-se a responsividade por meio de
métodos baseados na distribuição dos dados, utilizando o tamanho do efeito (TE), e também métodos
baseados em âncoras por meio da avaliação global de mudança, intensidade da dor e a cicatrização de
feridas. Os resultados mostram que a média dos escores total do IQVFP-VF foi de 21,3; 23,1 e 24,2 nas
três avaliações, respectivamente. Comprovou-se a responsividade do IQVFP-VF por meio do TE ao se
detectar mudanças pequenas em 30 dias de tratamento. Isso foi ratificado no período de 60 dias com
resultados ainda melhores, com valores do tamanho do efeito de 0,86 para o escore total; 1,01 no
domínio SF; e 0,66 para o domínio SE, com p-valor <0,001 para todos os referidos escores. A diferença
minimamente importante (MID) obtida para as âncoras no QV total foi de 2,0 para a avaliação global da
mudança; 2,0 para intensidade da dor; e 2,4 para a taxa de cicatrização de feridas. Concluindo, o estudo
mostrou que o instrumento IQVFP-VF mostrou-se responsivo, sendo capaz de detectar mudanças ao
longo do tempo em pacientes com feridas crônicas.
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Palavras-chave: Cicatrizacao de feridas, Lesão, Mudança de vida, Qualidade de vida.
Notas Gerais:Registro on line, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012150548/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17747
DELLAROZA, Mara Solange Gomes. Idosos com dor crônica, relato de queda e utilização de
serviços de saúde: estudo SABE. 2012 . p. 149. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Linha de Pesquisa:
Orientador: Pimenta, Cibele Andrucioli de Mattos
Resumo: Objetivo: Caracterizar a dor crônica em idosos da comunidade e avaliar sua associação entre
a utilização de serviços de saúde e o autorrelato de quedas. Método: estudo transversal com amostra
populacional obtida por meio de inquérito domiciliar, envolvendo idosos com dor crônica sem déficit
cognitivo. Neste estudo consideram-se dor crônica aquela com duração igual ou superior a seis meses e
idoso aquele com 60 anos ou mais. O critério para utilização do serviço de saúde foi ter feito mais de
quatro consultas ou uma internação no último ano. A ocorrência de quedas foi o relato de, no mínimo,
uma queda nos 12 meses anteriores à pesquisa. Por meio da estatística descritiva os idosos foram
caracterizados quanto às características da dor crônica, dos aspectos sociodemográficos, morbidade
autorreferida, dependência nas atividades básicas e instrumentais de vida diária e mobilidade. Para os
idosos com dor há pelo menos um ano, testou-se a existência de associação entre uso do serviço de
saúde e ocorrência de queda com variáveis independentes (características da dor, sociodemográficas
e morbidades autorreferidas), por meio de análises univariadas (teste de associação de RaoScott) e
multivariadas (Regressão Múltipla de Cox com variância robusta). Para as análises estatísticas utilizouse o programa Stata 11.0 e adotou-se como valor de significância p<0,05. Resultados: A prevalência de
dor crônica foi de 29,7% (IC95% 25,4 - 33,9); os locais mais frequentes de dor foram a região lombar
(25,4%) e membros inferiores (21,9%); a dor foi moderada em 45,8% das vezes e intensa em 46% dos
indivíduos. A dor foi mais frequente em mulheres (p<0,007) e esteve associada à maior dependência
para as atividades da vida diária e à pior mobilidade (p<0,001). Intensidade da dor e renda associaramse (p=0,005): renda igual ou superior a três salários mínimos foi relatada por 37% dos idosos com dor
fraca/moderada e por 17% daqueles com dor intensa. A prevalência de utilização do serviço de saúde
nos idosos com dor foi de 44% (IC95% 35,1 – 52,8), e não diferiu dos idosos sem dor (50,5% [IC95%
45,1-55,9]) A análise multivariada mostrou que a chance de utilização do serviço de saúde foi 33%
menor nos idosos com dor há mais de dois anos do que naqueles com dor entre um e dois anos
(p=0,002). Foi 55% maior nos idosos com dor intensa (p=0,003) e 45% maior entre os que relataram
interferência moderada da dor (p=0,015). A prevalência de queda, no último ano, entre os idosos com
dor foi de 31,6% (IC95%: 26,4 – 37,5] e não diferiu dos idosos sem dor (26,4% [IC95%: 23,1 – 30,0]) e
p=0,145. A maioria (58,9%) dos idosos com dor crônica caiu uma vez no último ano, e 27,6% deles
caíram três vezes ou mais. O risco de quedas foi 50% maior
(p=0,019) em idosos com dor e
osteoporose, enquanto foi 48% maior naqueles com dor e incontinência urinária (p = 0,010). Conclusão:
estudo populacional com idosos da cidade de São Paulo, constatou-se que a dor crônica foi frequente e
esteve associada a maiores prejuízos na independência e mobilidade. A dor crônica mais intensa, a mais
recente e a com impacto no trabalho resultaram em maior uso dos serviços de saúde. Aqueles com dor
há um ano ou mais e osteoporose, dor e incontinência urinária tiveram maiores chance de quedas.
Palavras-chave: Dor, Idoso, incapacidade, Quedas, Serviços de saúde.
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Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012142905/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17754
CAVALCANTE, Edilma Gomes Rocha. Marcadores de adesão ao tratamento da tuberculose: uma
proposta para a atenção primária à saúde. 2012. p. 204. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Linha de Pesquisa:
Orientador: Bertolozzi , Maria Rita
Resumo: Considerando a importância da adesão ao tratamento para o controle da tuberculose (TB) e
para a Enfermagem e a necessidade de dispor de elementos que identifiquem a vulnerabilidade de
pacientes à não adesão, o estudo objetivou propor marcadores de adesão ao tratamento para serem
adotados no âmbito da
Atenção Primária à Saúde. Metodologia: estudo de desenvolvimento
metodológico,
de abordagem quanti-qualitativa, pautado na Teoria de Determinação Social do
Processo Saúde-Doença e no conceito de adesão ao tratamento, proposto por Bertolozzi. Instrumento,
cujos marcadores eram decorrentes de estudos do Grupo de Pesquisa do CNPq: Vulnerabilidades,
adesão e necessidades em Saúde Coletiva, foi validado, por meio do Índice de Validação de Conteúdo
por
especialistas e por revisão de literatura para complementar os marcadores
propostos. Após
aprovação por comitê de ética em pesquisa, o instrumento foi
aplicado junto a 89 pacientes com
tuberculose, matriculados em Unidades Básicas de Saúde da Região Centro-Oeste do Município de São
Paulo, nos primeiros 30 dias e no período entre 90 a 140 dias de tratamento, de 2010 a 2012. À cada
resposta dos pacientes correspondiam escores com os valores de 1-3, que configuravam desde menor
até maior potencialidade para a adesão ao tratamento. A confiabilidade e a validade dos marcadores
foram verificadas por meio de testes estatísticos. Resultados: os conceitos atribuídos aos marcadores,
pelos especialistas, apresentaram Índice de Validade de Conteúdo foi de 86,7%. Na primeira etapa da
coleta de dados, os pacientes tiveram média de escore total de 76,5 (59 – 88). A segunda etapa da
coleta de dados foi realizada com 59 pacientes, e a média de escore total foi de 80,4 (66 – 92). Os
marcadores com mudanças
significativas para melhor escore da primeira à segunda etapa foram:
conhecer a causa da TB (p=0,002); impacto da doença na vida (p=0,007) e no trabalho (p<0,001);
dificuldade no tratamento em relação à medicação (p<0,001); opinião sobre a evolução da doença
durante o tratamento (p<0,001); apoio familiar (p<0,001) e ter recebido visita domiciliária durante o
tratamento (p<0,001). Na
análise univariada identificou-se seis marcadores com valor significativo,
sendo que três permaneceram significativos após análise de regressão logística: situação empregatícia
(p=0,0016), uso de droga (p=0,0282) e reação indiferente ao
diagnóstico (p=0,0065), os quais
explicariam em 92,3% a adesão ao tratamento. A análise de confiabilidade e validade, pelo método de
Componentes Principais de
rotação de Varimax, resultou em sete marcadores, divididos em três
dimensões, com consistência interna (Alfa Cronbach): Vida e contexto familiar (a=0,796), Trabalho e
processo saúde-doença (a=0,645) e Apoio no contexto do serviço de saúde (a=0,601). O alfa total foi de
a=0,706; 91,7% de sensibilidade, 64,0% de especificidade e área de curva ROC: 79,8%. Conclusão: a
proposição de instrumento com tais marcadores é inédita e mostrou-se confiável para medir a adesão
ao tratamento dos doentes com tuberculose.
Palavras-chave: Adesão à medicação, Atenção primária à saúde, Tuberculose.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110012/publico/Edilma_Gomes_Rocha_Cavalcante_corrigida.pdf
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Nº de Classificação: 17757
DE LA TORRE-UGARTE-GUANILO, Monica Cecilia. Construção e validação de marcadores da
vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV na atenção básica à saúde. 2012. p. 217. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bertolozzi, Maria Rita
Resumo: A prevenção da transmissão do HIV em mulheres é um desafio. O conceito de vulnerabilidade
trouxe importantes avanços na análise e intervenção relacionada ao HIV/aids, pois possibilita conceber
as ações de prevenção como uma resposta social perante a epidemia e não como ações pontuais. Não
obstante, verifica-se limitada incorporação dos elementos da vulnerabilidade nas ações de prevenção do
HIV e no seu monitoramento. Nesse sentido, este estudo, de desenvolvimento metodológico, tem
como objetivo validar marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV, correntes na literatura,
para serem aplicados na Atenção Básica à Saúde. A construção dos marcadores foi subsidiada por
revisão sistemática (1996-2007) desenvolvida anteriormente, que foi atualizada neste estudo. Utilizou-se
da Validação de Conteúdo para validar os marcadores. As etapas percorridas para a validação foram:
Primeira Etapa- atualização da revisão sistemática (1996-2011); Segunda Etapa- seleção e construção
dos instrumentos de marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV, que consistiu em: seleção
dos elementos de vulnerabilidade de mulheres ao HIV, elaboração do Manual Operacional e Planilha
de Avaliação, que continha os marcadores com seus componentes; Terceira Etapa: Validação dos
Marcadores por meio da Técnica de Consenso de Especialistas, os quais avaliaram: 1) o Manual
Operacional, 2) os atributos do conjunto de componentes de cada marcador, 3) os atributos de cada
componente do marcador e 4) a relevância de cada componente do marcador. Adotou-se o nível de
consenso de julgamentos favoráveis de pelo menos 60% como critério para considerar validado o
marcador. Foram validados cinco marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV que dizem
respeito: 1) à abertura no relacionamento para discutir aspectos relacionados à prevenção das DST/HIV;
2) a
aspectos sobre a percepção da vulnerabilidade às DST/HIV; 3) a aspectos sobre a
desconsideração da vulnerabilidade às DST/HIV; 4) ao reconhecimento de si mesmo como sujeito de
direitos sexuais e reprodutivos e, 5) às ações dos profissionais de saúde que limitam o acesso de
mulheres à prevenção das DST/HIV. O estudo permitiu validar marcadores que contêm uma síntese de
elementos que contribuem para a definição da vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV. Os marcadores
apresentam-se como importante ferramenta para operacionalizar o conceito de
vulnerabilidade na
Atenção Básica à Saúde e, particularmente para a Enfermagem, pois podem nortear o planejamento de
ações de prevenção, que não se limitem ao repasse de informações mas à troca de saberes, crenças e
valores vinculados à forma da mulher vivenciar sua sexualidade e às possibilidades de enfrentamento
da sua vulnerabilidade, a partir de ações inter/multidisciplinares e inter/multisetoriais.
Palavras-chave: Enfermagem, Hiv, Marcadores, Vulnerabilidade em saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013115000/publico/Monica_Cecilia_De_la_Torre_Ugarte_Guanilo.pdf

Nº de Classificação: 17758
VAL, Luciane Ferreira do. Desafios da integralidade na atenção às DST/HIV/aids: a vulnerabilidade
programática nas unidades básicas de saúde do Município de São Paulo. 2012. p. 273. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Nichiata, Lucia Yasuko Izumi
Resumo: A implementação da integralidade é um grande desafio à consolidação do Sistema Único de
Saúde e a vulnerabilidade na Atenção Básica às DST/HIV/aids foi o objeto deste estudo, cujos objetivos
foram: caracterizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) segundo as Coordenadorias Regionais de
Saúde, as Supervisões Técnicas de Saúde, os modelos de organização da
atenção à saúde, as
Organizações Sociais de Saúde em contratos de gestão
na cogestão da saúde com a Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo e a
formação profissional do gerente; identificar o grau de
Vulnerabilidade Programática das UBS e discuti-lo segundo os componentes: acessibilidade, porta de
entrada, vínculo, enfoque familiar, profissionais da saúde e
coordenação/integração. A perspectiva
conceitual utilizada foi da vulnerabilidade, em sua dimensão programática. Realizou-se estudo descritivo
transversal com abordagem quantitativa, tendo sido utilizado um questionário com 51 questões, aplicado
online, na plataforma FormSUS, com gerentes das 442 UBS do Município de São Paulo. Foram obtidas
respostas de 328 gerentes das UBS; 40,9% eram exclusivas "tradicionais"; 55,8% das OSS eram do tipo
"Associação" e mais da metade dos gerentes das UBS eram Enfermeiros. Há graus diferenciados de
vulnerabilidade programático, mas de um modo geral nas UBS é baixo. Há vulnerabilidade na efetivação
da integralidade: falta de materiais para atividades educativas; baixa oferta de testes de detecção de
sífilis à gestante e teste anti- HIV no pré-natal; demora no retorno do resultado do exame anti-HIV; baixa
indicação do tratamento com Penicilina Benzatina ao parceiro da gestante com diagnóstico de sífilis;
não realização da abordagem consentida para solicitação de teste para HIV à gestante ou para a
população
geral; falta de capacitação para realização da abordagem sindrômica das DST
e
aconselhamento na oferta do teste do HIV; falta de contrarreferência às UBS, DST/aids. Conclui-se que
a integralidade traduzida em práticas de saúde na atenção às DST/HIV/aids possibilitou visualizar as
vulnerabilidades programáticas nas UBS e apontou desafios para sua efetivação.
Palavras-chave: Doença Sexualmente Transmissível, Enfermagem, Integralidade, Sindrome da
imunodeficiencia adquirida, Vírus da Imunodeficiência Humana, Vulnerabilidade.
Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110534/publico/Luciane_Ferreira_do_Val.pdf

Nº de Classificação: 17759
ZUTIN, Tereza Lais Menegucci. A posição do homem no processo de amamentação: um ensaio
sobre a produção de sentidos. 2012 . p. 127. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Isilia Aparecida
Resumo Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizando pressupostos teóricos das Práticas
Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, buscamos descrever o processo de produção de
sentidos do homem sobre sua participação no processo de aleitamento materno de seu(s) filho(s). A
Associação Feminina de Marília - Maternidade Gota de Leite do município de Marília-SP foi o cenário
para identificação dos sujeitos; sete homens, residentes no município de Marília e que atendessem aos
critérios de inclusão. Os dados foram registrados e posteriormente organizados, conforme pressupostos
teóricos e metodológicos das práticas discursivas. O discurso foi submetido à análise, por meio de mapa
de associação de ideias, que possibilitou a identificação de três temas: (1) A posição do homem no
processo de amamentação; (2) As ações do homem no processo de amamentação; (3) As relações
familiares no processo de amamentação. Os resultados apontaram que o sentido atribuído ao processo
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de vivenciar o aleitamento do filho está pautado no cotidiano dos homens participantes deste estudo,
pela vivência das situações diárias com a mulher e com os filhos, bem como com outros membros da
família que, de alguma forma, se insere nesse contexto de sentidos da experiência de amamentação.
Embora exista para a maioria dos homens deste estudo um movimento impulsionado pelos sentidos de
participação ativa no processo de amamentação do filho, ainda resta, na perspectiva de alguns, uma
possível “brecha” de
ausência ou distanciamento circunstancial, justificado, por ser interiorizado e
naturalizado
para esses homens. Ainda, aparece em sua percepção o papel exclusivo de
responsabilidade feminina pelos cuidados com os filhos, família e no mais específico do objeto deste
estudo, a amamentação. Também, percebemos que o homem se coloca em diferentes posições nesse
processo, como pai, companheiro, parceiro conjugal e da mesma forma percebe a mulher em diferentes
localizações, seja no relacionamento com ele, seja no contexto privado ou público, assumindo o papel
de mãe, de mulher que partilha com ele a construção da família, trabalhadora e sua parceira conjugal.
Ainda, a percepção desses homens, em sua maioria, é de
que acompanhar o processo de
amamentação do(s) filho(s) representa uma experiência marcante, seja pelo significado que a vivência
de estar junto da mulher e do filho traz, seja pela necessidade de aprendizado e de superação de
dificuldades que possa se apresentar para cada um deles. Portanto a sociedade, que ainda impõe à
mulher uma alta carga de responsabilidade de cuidados com a família, também precisa olhar para a
experiência dos homens e prepará-los para a paternidade e para a sua participação na construção do
ambiente doméstico colaborativo, lugar onde os parceiros possam ter disposição e amparo para exercer
não suas obrigações, mas suas posições naturais de forma prazerosa e feliz.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Construcionismo social, Pais, Participação, Relações familiares.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23082012104858/publico/TESE.pdf

Nº de Classificação: 17761
ARAÚJO, Claudia Regina Marchiori Antunes. Determinantes da anemia em mães e filhos no Brasil.
2012 . p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fujimori, Elizabeth
Resumo:.:Introdução: Anemia por carência alimentar de ferro é a deficiência nutricional mais freqüente e
preocupante do ponto de vista da saúde coletiva. Afeta principalmente crianças, gestantes e mulheres em
idade fértil. Apesar das medidas de intervenção para prevenção e controle da anemia no Brasil, estudos
mostram que as prevalências ainda continuam elevadas. Objetivo: Investigar a situação da anemia e
seus determinantes em mães e filhos no Brasil, considerando o contexto familiar. Método: Pesquisa
transversal de abordagem quantitativa, que utilizou o banco de dados da Pesquisa Nacional de
Demografia e Saúde da Mulher e da Criança (PNDS) 2006. Foram utilizados dois questionários com
informações básicas sobre o domicílio e seus moradores e informações detalhadas sobre o público-alvo,
mulheres de 15 a 49 anos e seus filhos menores de 5 anos. Aproximadamente 40% dos domicílios foram
selecionados para coleta de sangue das mulheres, porém todas as crianças nascidas a partir de janeiro
de 2001 tiveram o sangue colhido, desde que filhos biológicos da entrevistada. Análise de hemoglobina
foi realizada em 5.915 mulheres e 4.558 crianças. Este estudo analisou 1.476 pares, considerando a mãe
e apenas uma criança. O programa Statistical Package for Social Science (SPSS versão 18.0) foi
utilizado para análise dos dados, que analisou anemia em mães e/ou filhos, mães e filhos isoladamente e
constou das etapas univariada e múltipla. Resultados: A ocorrência de anemia foi de 36,8% em mães
e/ou filhos, 23,4% nas mães e 17,0% nos filhos. Mães apresentaram chance 1,49 vezes maior de ter
anemia do que os filhos, e não se verificou associação entre anemia nas mães e nos filhos (p=0,478). Na
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análise múltipla, mães e/ou filhos que residiam nas regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram
chance 2,24 e 1,70 vezes maior, respectivamente, em relação às da região Sul; a chance também foi
estatisticamente maior (1,78 vezes) para o par com insegurança alimentar (sentiu fome) e em que a mãe
realizou consulta de puerpério (1,39 vezes); primiparidade mostrou-se como fator de proteção. Anemia
nas mães também se associou com macrorregião de residência, com chance 2,39 vezes maior para as
da região Nordeste em relação às da região Sul; mães com insegurança alimentar, que realizaram
consulta de puerpério e tiveram pelo menos uma doença também apresentaram chance 50% maior para
anemia. Nas crianças, anemia associou-se com insegurança e consumo alimentar, sendo que aquelas
que ingeriram multimistura e leite fresco com água nas últimas 24 horas apresentaram chance 2,49 e
1,69 vezes maior para anemia, respectivamente, assim como crianças que não ingeriram lanche da tarde
no dia anterior e que ingeriram arroz menos de 4 vezes na semana (chance 1,57 e 2,38 vezes maior,
respectivamente); primiparidade materna revelou-se como fator de proteção. Conclusões: A ocorrência
de anemia em mães e/ou filhos é maior nas macrorregiões menos desenvolvidas e em famílias com
insegurança alimentar, o que evidencia a determinação social dessa carência É mais freqüente nas mães
e não se associa à ocorrência de anemia nos filhos. Nas mães, anemia associa-se com variáveis
socioeconômicas, demográficas e insegurança alimentar. Nas crianças, anemia se associa apenas com
insegurança e consumo alimentar. Os resultados indicam que embora mães e filhos estejam expostos
aos mesmos determinantes sociais e ambientais que aumentam a suscetibilidade para anemia, as
restrições alimentares ocasionadas por condições socioeconômicas e demográficas desfavoráveis têm
maior impacto nas mães, em virtude da maior necessidade orgânica de ferro da mulher em idade fértil e
provável proteção e cuidado das mães para com os filhos. Indica também que independente da condição
socioeconômica, a alimentação inadequada da criança torna-a mais susceptível à anemia. Tais
resultados podem estar atrelados também a um efeito positivo do Programa Nacional de Suplementação
de Ferro, embora apenas um quarto das crianças de 6 a 24 meses tivesse recebido ferro nos últimos seis
meses, o que indica a necessidade de melhorias na operacionalização do programa.
Palavras-chave: Anemia, Anemia ferropriva, Enfermagem primária, Fatores epidemiológicos, Mães,
Saúde da criança, Saúde da mulher, Saúde pública.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27082012144304/publico/Claudia_Regina_Marchiori_Antunes_Araujo.pdf

Nº de Classificação: 17764
DUTRA, Maria Cristina Pereira. Hábitos de cuidar no cotidiano de clientes com valva cardíaca
mecânica: indicativos para o aprimoramento dos cuidados de enfermagem. 2010 . p. 240. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2010.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Coelho, Maria José
Resumo: A presente tese de doutorado tem como objeto de estudo o cuidado de Enfermagem de
clientes com implante de valva cardíaca mecânica após a alta hospitalar, com ênfase nas informações
de saúde e nas orientações de Enfermagem que resultem em um processo educativo permanente.
Objetivos: Identificar os tipos de cuidados desenvolvidos pelos clientes a partir do aprendizado das
orientações de Enfermagem,
tornando-os hábitos de cuidar cotidianos. Discutir a importância do
aprendizado dos cuidados de Enfermagem a serem desenvolvidos pelos clientes, conforme preconizado
na Agenda de Cuidados. Analisar a implementação da Agenda de Cuidados como
tecnologia de
aprimoramento das ações de Enfermagem no Ambulatório de Cardiologia.
A contextualização do
cuidado versa sobre a organização e a prática de Enfermagem, explicitando conceitos e definições

1361

voltados para os cuidados, bases epistemológicas e educação aplicada na prática diária dos cuidados.
Reforça a promoção da saúde como
aprendizagem constante e acessível, favorece mudança dos
hábitos de vida,
possibilitando a conscientização e permite transformar a realidade para o
desenvolvimento de uma sociedade com qualidade de vida. Metodologia: pesquisa de
natureza
qualitativa, descritiva, com abordagem etnometodológica, que desvela o cotidiano dos clientes com
implante de valva mitral mecânica após a alta hospitalar, na vida habitual a partir dos cuidados de
Enfermagem voltados para a prática de cuidar. O cenário da pesquisa foi o Ambulatório de Cardiologia
do Hospital Federal dos Servidores do Estado, da Rede do Sistema Único de Saúde, localizado na área
central da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os sujeitos do estudo foram 48 clientes com implante de
valva mitral mecânica após a alta hospitalar. Resultados: os dados obtidos por meio de entrevistas
estruturadas, não estruturadas e observação participante, com registros em diário de campo mediada
pela Agenda de Cuidados, evidenciaram que os clientes lidam
e priorizam os cuidados atribuindo
significados quando obtidos efeitos imediatos e positivos, refletem saberes, praticam cuidados como
habituais no cotidiano. A
experiência significante para cada cliente modela comportamentos
diferenciados,
levando-o a vivenciar e desenvolver cuidados nos diferentes ciclos de vida e de
cuidados, resgata o cidadão pró-ativo através de estratégias de abordagem individualizada. Comprovouse que a Agenda de Cuidados é uma tecnologia de aprimoramento do cuidado de Enfermagem sob a
forma digital, com recursos metodológicos e tecnológicos que possibilitam o conhecimento dos hábitos
de cuidar dos clientes. Os resultados confirmaram que o dinamismo e a complexidade das ações de
cuidados de Enfermagem motivam os clientes a aprenderem novas maneiras de praticar o cuidado,
quando questionam e percebem os benefícios que levam ao resgate da saúde, assim ratificando a tese
defendida de que “os clientes desenvolvem com mais atenção às ações de cuidados quando dispõem
de informações de saúde e orientações de cuidados de Enfermagem, levando uma ação educativa com
manutenção e recuperação da saúde.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Valva Mitral.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_CristinaMariaPereiraDutra.pdf

Nº de Classificação: 17765
SOUZA, Dilma Fagundes de. Educação em saúde na Enfermagem: da palestra ao Encontro Dialógico.
2011 . p. 143. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeio; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem-NUPESENF
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo:.Este estudo tem como objeto o processo de construção coletiva e dialogada de estratégias de
educação em saúde com base na realidade-ação vivenciadas pelas enfermeiras de saúde da família no
distrito do Guamá, Belém, Pará. É motivado pelo desejo de refletir sobre os problemas pedagógicos
presentes na educação em saúde que são fundamentais para o trabalho do profissional de saúde e em
especial para a enfermeira de saúde da família. Esses problemas
pedagógicos emergem pelos
diferenciados conhecimentos e ao acesso a estes bens culturais,
domínio das situações que se
apresentam no que se refere a método, conteúdo e a prática educativa propriamente dita. Tem como
objetivo geral: desenvolver em construção coletiva e dialogada com as enfermeiras das equipes de
saúde da família, estratégias de educação em saúde que apresente características do pensamento
pedagógico de Paulo Freire e aspectos da teoria de aprendizagem de Jean Piaget a partir da realidade
vivenciada no Distrito do Guamá. E como objetivos específicos: descrever as atividades de educação
em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras nas equipes de saúde da família no Distrito do Guamá em
Belém; discutir com as enfermeiras do Programa de Saúde da Família as ações de educação em saúde
com base no pensamento pedagógico de Paulo Freire e em elementos do construtivismo de Jean
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Piaget; analisar as ações de educação em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras do Programa de
Saúde da Família no distrito do Guamá, em Belém. Utiliza como referenciais teóricos o pensamento e
diretrizes pedagógicas de Paulo Freire e elementos teóricos de Jean Piaget. Trata-se de um estudo
qualitativo do tipo pesquisa-ação. Foram realizadas seis encontros com as enfermeiras utilizando-se a
metodologia problematizadora para a discussão dos temas e construção coletiva e dialogada de uma
proposta de ação. Teve como cenário o Distrito Administrativo do Guamá. O período de coleta das
informações foi maio e junho de 2011. As falas foram gravadas com aparelho de gravação de voz,
transcritas e analisadas por meio da análise de conteúdo temática segundo Bardin. As categorias
construídas foram: Eu-Outros; Eu-Agir educativo e Nós-Agir transformador. Identificamos nesse estudo,
uma relativa confusão conceitual entre as enfermeiras sobre as concepções bancária e libertadora,
quando refletimos sobre educador e ação educativa, mas também uma compreensão de que a ação
educativa exige uma ação dialógica com a comunidade. Revela um entendimento, mesmo que
superficial, de novos conceitos, motivação para mudar e desejo de transformação da prática. A partir
dessa construção e com base nos referenciais teóricos apresentados, apresentamos uma proposta de
estratégia de educação em saúde que pode ser utilizada tanto pelas enfermeiras do PSF quanto por
outros profissionais de saúde.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermeiros, Jean Piaget, Paulo Freire, Pedagogia da Pergunta,
Programa de saúde da família.
Notas Gerais:Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_DilmaFagundesDeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17769
VITORIA REGIS, Lorena Fagundes Ladeia. Satisfação no trabalho da Enfermagem: pela construção
de um conceito. 2011 . p. 177. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Porto, Isaura Setenta
Resumo: Esta pesquisa buscou elaborar um conceito sobre satisfação no trabalho da Enfermagem.
Com a justificativa de que uma fundamentação específica deste
conceito para a profissão de
enfermagem possa contribuir para melhorar o cuidado de enfermagem, posicionar a enfermeira como
participante do cuidado e consciente das dimensões que envolvem sua satisfação no trabalho, poderá
levar a um melhor desempenho em suas atividades. Os objetivos propostos foram: (1) Descrever os
componentes da “satisfação no trabalho” da Enfermagem, encontrados na literatura; (2) Elaborar o
conceito “satisfação no trabalho” da Enfermagem. As ferramentas teóricas utilizadas foram a Análise
de Conceito e literaturas das áreas de Saúde do Trabalhador e Administração, que mostraram uma
aderência com o objeto de estudo escolhido. As abordagens de pesquisa utilizadas foram quantitativa e
qualitativa, adotadas de forma complementar. O método utilizado segue as estratégias e operacionaliza
da análise de conceito, através da derivação, síntese e análise do conceito. Foram utilizados 45 textos
extraídos da literatura, cujos conteúdos foram tratados através da análise lexical feita pelo programa
Alceste. Nos resultados
desta análise, foram encontradas quatro classes temáticas: Fatores
sociodemográficos, psicossociais, intrínsecos e extrínsecos relacionados à
satisfação no trabalho
(classe 2) e Interfaces teóricas da satisfação do indivíduo no trabalho (classe 3), analisadas como
“Dimensões Teóricas e Variáveis relacionadas à Satisfação do Enfermeiro no Trabalho”; Construção da
imagem e identidade profissional do enfermeiro no contexto social e do trabalho (classe 1), Clima /
Cultura Organizacional e o Trabalho de Enfermagem (classe 4), analisadas como “Dimensões Sociais e
Culturais no Trabalho do Enfermeiro”. A partir da análise e descrição dos componentes principais da
satisfação no trabalho foi elaborado um conceito sobre satisfação no trabalho para Enfermagem.
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Palavras-chave: Conceito, Enfermagem, Epistemologia, Satisfação no trabalho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_LorenaFagundesLadeiaVitoriaRegis.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17775
PEZZI, Maria da Conceicao Samu. Reconstruindo formas de gerenciar recursos humanos. A prática
do enfermeiro na Central de Material e Esterilização. 2011 . p. 228. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Leite, Joséte Luzia
Resumo: Esta investigação teve como objeto a ?validação de um modelo teórico do gerenciamento de
recursos humanos de Central de Material e Esterilização (CME) a partir da prática dos enfermeiros?. Tal
modelo está representado pela Teoria Substantiva, desenvolvida em estudo prévio, de Mestrado. Os
objetivos deste estudo foram caracterizar o significado atribuído à gerência de recursos humanos em
CME pelos enfermeiros atuam na Central, a partir da apresentação dos diagramas teóricos (categorias
e subcategorias) oriundos da dissertação de mestrado; discutir, à luz do interacionismo simbólico, os
achados relativos às suas implicações para a
Enfermagem; e validar o modelo teórico (fenômeno
central), considerando as possíveis ressignificações dos enfermeiros de CME acerca do gerenciamento
de
recursos humanos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, em que a
Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD) foi usada como referencial metodológico e o Interacionismo Simbólico,
como referencial teórico. Para a coleta de dados, foi adotada a técnica de entrevista semiestruturada,
sendo abordados quatro sujeitos enfermeiros
gerentes /supervisores de CMEs de quatro grandes
hospitais públicos federais, sendo três localizados no Município do Rio de Janeiro e um, em Goiânia, no
Estado de Goiás. A prática formatada pelos enfermeiros de CME é dada como intuitiva, guiada por
uma adaptação de comportamento baseado e organizado em significações e
ressignificações. O
processo gerencial na CME é norteado pelo enfermeiro, guiado por significados de compartilhamento e
busca de conhecimentos, cumplicidade nas ações e inspiração própria. Assim, sendo as categorias
norteadas pelas etapas da TFD, e após serem ressignificadas, pôde-se extrair, em um eixo, o fenômeno
central denominado ?Reconstruindo a gerência na CME – em busca da qualidade da assistência
indireta?. Este fenômeno tem sua representação como teoria substantiva, validada por enfermeiros de
CME em ações reais referentes aos recursos humanos.
Compreende-se que o processo de
gerenciamento de recursos humanos é dinâmico, embasado na construção e na reconstrução contínua
das relações entre sujeito e
ambiente com vistas a alcançar a qualidade da assistência indireta
oferecendo condições para assistência direta à clientela.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos em hospitais, Central de material e esterilizacao,
Enfermagem, Pesquisa em administração de enfermagem.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MariaDaConceicaoSamuPezzi.pdf

Nº de Classificação: 17776
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integral:

GOMES, Maysa Luduvice. A prática obstétrica da enfermeira no parto institucionalizado: uma
possibilidade de conhecimento emancipatório. 2011. p. 103. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Moura , Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Trata-se de tese cujo objeto de estudo é a prática obstétrica da enfermeira na assistência ao
parto institucionalizado. Pesquisa qualitativa, que objetivou descrever a prática obstétrica da enfermeira
na assistência ao parto institucionalizado; analisar os sentidos atribuídos pela enfermeira obstétrica às
travessias de sua prática e discutir as influências da prática obstétrica da enfermeira nos cenários em
estudo. A coleta de dados foi realizada no período de agosto à novembro de 2010 e os sujeitos do
estudo foram dezesseis enfermeiras obstétricas com idades entre 41 e 57 anos. Como critério de
inclusão deveria ter 10 anos ou mais de assistência ao parto institucional, caracterizando experiências
na área. Os cenários foram cinco maternidades e a Casa de Parto David Capistrano Filho do Município
do Rio de Janeiro. A interação dialógica foi produzida individualmente por entrevistas semi-estruturadas
e o método a produção de sentidos no cotidiano por meio de práticas discursivas proposto por Mary
Jane Spink.
Procedemos à análise com base teórica de Boaventura de Souza Santos, usando os
conceitos de travessia de fronteiras e constelações de poder. Os sentidos atribuídos pelas enfermeiras
as práticas obstétricas e sua inserção nesse espaço social hegemônico e medicalizado, nos permitiram
evidenciar uma transformação em processo no âmbito do conhecimento obstétrico e das práticas na
perspectiva da desmedicalização. O elemento propulsor é a resposta da usuária tanto pelo sucesso da
prática, como pela satisfação com a experiência vivida. No espaço da fronteira, lugar de transição
paradigmática as novas
oportunidades práticas que surgem consideramos como práticas
emancipatórias, que emergem em relações emancipatórias com as mulheres. Os profissionais que
compartilham o processo provocam uma tensão, pois investem contra a ordem instituída e ressaltam as
relações de subordinação. O desafio é mergulhar nos conflitos e nas relações de poder instaladas que
vão ocorrendo em constelações. O ambiente de tensão e conflito provocados nesse contexto agregase as inúmeras causas que contribuem para uma assistência com baixa segurança e eficácia que
buscamos eliminar. Concluímos que experimentar uma nova prática envolve uma superação dos limites
conhecidos para encontrar alguma autonomia, configurada por um conhecimento e uma prática com
possibilidades emancipatórias. As travessias nesta direção se
dão pela ousadia de buscar e
experimentar o novo e transgredir o limite. Constituir novos sujeitos implica que não sejam resignados
com as situações insatisfatórias, que não tenham a arrogância de mudar o mundo, mas a clareza de
buscar e aproveitar os espaços abertos na
constelação de poderes. Recomendamos projetos
envolvendo a formação profissional e o campo de práticas para alimentar o conhecimento e incorporar
novas idéias e evidências científicas. Construir parcerias em rede apoiadas no diálogo aberto e honesto,
com efetivo sistema de resolução de conflitos, estabelecendo com clareza o respeito aos limites. Os
fatores que influenciam nessa constituição apontam para uma atitude individual positiva, o suporte
oferecido pela estrutura organizacional e a avaliação permanente de recursos e resultados.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Parto humanizado, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MaysaLuduviceGomes.pdf

Nº de Classificação: 17777
TANJI, Suzelaine. As competências do docente tutor no contexto da mudança curricular do curso
de graduação em enfermagem do UNIFESO. 2011. p. 194. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2011.
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Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Viana, Ligia de Oliveira
Resumo: O presente estudo tem como objeto, as competências adquiridas pelo docente-tutor, que atua
no contexto da mudança curricular do curso de graduação em enfermagem. Tem
como objetivo,
descrever as competências profissionais formadas pelo docente-tutor que atua no contexto da mudança
curricular do Curso de Graduação em Enfermagem; analisar os fatores que determinam a formação de
competência do docente-tutor, descrever as competências e discutir as implicações das competências
na prática pedagógica. Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, foi realizada em uma instituição de
ensino superior da rede privada da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, autorizada pelo Comitê
de Ética da
Pesquisa, através do protocolo nº444/10. Os sujeitos da pesquisa foram dezoito
docentes/tutores do Curso de Graduação em Enfermagem. Para atender a proposta do estudo de caso,
a coleta de dados foi realizada através de três fontes de evidências, técnica lingüístico
verbal,
observação das sessões tutoriais e análise de documentos institucionais. Os resultados
foram
organizados em quatro categorias temáticas: os passos metodológicos subsidiando a formação de
competência do docente tutor; facilitação da aprendizagem: uma competência a ser desenvolvida pelo
docente tutor; a formação de competência para o domínio do processo
de trabalho dos docentes
tutores; as implicações do desenvolvimento das competências do docente tutor no curso de graduação
em enfermagem do UNIFESO frente à formação do enfermeiro. Por conseguinte, várias competências
foram desenvolvidas pelos docentes tutores,
determinadas a partir de capacitações, dentre as
implicações, não foram detectadas nenhuma que pudesse vir a inviabilizar o processo de mudança
curricular.
Palavras-chave: Competências Profissionais, Educação em enfermagem, Enfermagem, Tutoria.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_SuzelaineTanji.pdf

Nº de Classificação: 17780
PEREIRA, Ivonete Vieira. Assédio moral nas relações de trabalho de docentes-enfermeiros: sob a
ótica da organização do trabalho. 2011. p. 198. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde do Trabalhador de Enfermagem
Orientador: Lisboa, Márcia Tereza Luz
Resumo: Tese de doutorado, cujo objeto de pesquisa é a ocorrência do assédio moral nas relações de
trabalho (AMT) e suas possíveis repercussões entre docentes-enfermeiros de um curso de graduação
em enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da Região Norte do Brasil, apoiada no
conceito de organização do trabalho de Dejours. O AMT está diretamente relacionado com as atitudes
que são capazes de ferir a personalidade, a dignidade, a integridade física e/ou psíquica do indivíduo. A
problemática partiu da evidência de situações desagradáveis de humilhações e
desrespeitos aos
profissionais em suas ambiências laborais e graves repercussões não somente à sua saúde física e
mental, mas também ao seu ambiente de trabalho e ao
meio sócio-familiar, além de produções
científicas ainda muito incipientes sobre o AMT. Os resultados obtidos nesta busca mostram a escassez
de estudos com estes profissionais nesta Região, mais precisamente nos cursos de graduação em
enfermagem. Objetivos: Identificar a ocorrência do AM em docentes-enfermeiros; Descrever os tipos de
AMT que ocorrem entre os docentes-enfermeiros; Analisar do ponto de vista da organização do trabalho
a relação dessa organização com a ocorrência do AMT entre os docentes-enfermeiros e discutir as
possíveis repercussões do AMT na ambiência laboral e na saúde desses profissionais. Metodologia:
Pesquisa descritivo-exploratória com abordagem qualitativa. O local para a produção dos dados foi um
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curso de graduação em enfermagem. Os sujeitos foram 15 docentes- enfermeiros, que foram
identificados pelo número de ordem de entrevista, seguido da letra E. Para a coleta dos dados utilizouse um questionário com dados sócio- demográficos e um roteiro de entrevista semi-estruturada. A
análise foi a temática de Bardin. O estudo atendeu os termos da bioética. Aprovado pelo CEP da
EEAN/HESFA com Parecer Nº102/2009. Resultados: A pesquisa revelou a elevada ocorrência do AMT
no mundo do labor desses docentes-enfermeiros, em consonância com o que vem sendo pesquisado
por outros autores. Identificadas ainda organizações de
trabalho exigentes, competitivas e
burocratizadas contribuindo para esta ocorrência elevada. Os tipos de AMT evidenciados foram: vertical
descendente e ascendente; horizontal. A maior ocorrência foi do tipo vertical descendente. A ocorrência
do AMT
nestes profissionais tem relação com a organização do trabalho, onde se observou um
bloqueio entre esta e o trabalhador, levando a uma sobrecarga psíquica devido à
diminuição de
liberdade no trabalho, culminando com o desprazer e as tensões. Para estes profissionais houve danos
à saúde, ao seu convívio sócio-famíliar e à ambiência laboral, levando à perda da amplitude da relação
psíquica entre o indivíduo e a situação de trabalho. Conclusão: Neste contexto, torna-se imperiosa a
elaboração de
medidas efetivas que coíbam a prática do assédio moral nas instituições, além de
promover a comunicação interna nas mesmas e permitir fazer reflexões sobre suas organizações, pois,
quanto mais desestruturada e desorganizada a instituição, maiores serão as chances da ocorrência e
propagação deste fenômeno tão perverso. Conclui- se ainda que as instituições devam proporcionar
meios de divulgação do assédio moral, objetivando sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre o
tema, permitindo-lhes reflexão sobre a magnitude do assédio moral nas relações de trabalho com suas
repercussões.PhD.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde do trabalhador, Violência.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_IvoneteVieiraPereira.pdf

Nº de Classificação: 17786
ARAUJO, Flavia Pacheco de. Cidadania e cuidado à saúde e de enfermagem na ótica dos usuários
hospitalizados. 2012. p. 195. Tese de Doutorado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Ciências
Orientador: Ferreira, Márcia de Assunção
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto a cidadania do usuário hospitalizado no cenário hospitalar, na
vivência da hospitalização. Os objetivos foram: analisar as representações sociais (RS) de usuários
hospitalizados sobre cidadania,
descrevendo os seus elementos constitutivos; caracterizar as
estratégias utilizadas pelos usuários para exercer a cidadania no cotidiano da assistência hospitalar;
descrever as relações entre as ações/práticas de usuários frente aos cuidados dos quais participam e as
RS sobre a cidadania; discutir as formas de exercício da cidadania dos usuários e suas relações com as
práticas de cuidado de enfermagem
por eles vivenciadas. Metodologia: o referencial teórico e
metodológico é a Teoria
das Representações Sociais (TRS). Os sujeitos foram 31 usuários
hospitalizados no setor de clínica médica de um hospital público e federal, de ambos os sexos. As
técnicas de produção dos dados foram: entrevistas semi-estruturadas; e observação participante. Foi
realizado o perfil sócio-demográfico dos sujeitos, com análise
estatística simples e percentual dos
dados. Para o tratamento e análise dos dados foi aplicado o programa ALCESTE, desenvolvido por
Reinert, que apresentou 77%
de aproveitamento do corpus, sendo agrupado em três (3) classes
lexicais. Também foi realizada análise de conteúdo temática de Bardin, sendo inserida no corpo da
análise lexical. Assim, a classe 1, denominada o cotidiano da hospitalização, mostrou este cotidiano
como cenário da produção de representações sociais sobre a cidadania, sendo representado por duas
vertentes: uma relacionada a rotina de cuidados a saúde; e a outra remete aos hábitos destes usuários
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mediados por regras e normas pré-estabelecidas no ambiente hospitalar. A classe 2, denominada
marcas da cidadania no cuidado à saúde, refere que a representação dos usuários sobre a cidadania se
organiza em torno do direito à saúde face as dimensões do cuidado prestado no cenário hospitalar.
Além disso, trazem a figura-tipo dos profissionais de saúde que respeitam mais e menos os seus
direitos, bem como a
sua atitude frente aos cuidados de saúde. Os aspectos gerenciais do setor
hospitalar também são abordados, entretanto para estes aspectos os sujeitos não assumem um
posicionamento fincando a cargo do governo a execução das mudanças necessárias. Já a classe 3,
direitos como face da cidadania e a figura do cidadão, caracteriza os direitos civis, sociais e políticos
como elementos constitutivos da representação da cidadania. Também foi verificado que o merecimento
do direito reside na dependência do comportamento das pessoas no cotidiano, mas para uma parcela
dos sujeitos não há grau de merecimento dos direitos, pois ancoram os seus discursos na igualdade
entre as pessoas. Esta tese também caracteriza a presença da figura-tipo do cidadão. Considerações
finais: Confirma-se a tese de que o hospital mantém-se como um ambiente de controle, onde os usuários
hospitalizados apresentam uma liberdade regulada. E, com isso, estes usuários apresentam dificuldades
em exercer sua cidadania neste ambiente. Logo, a autonomia dos usuários na atenção hospitalar, não
se corporifica na vivência da hospitalização, e requer uma quebra de paradigmas no modelo de gestão e
de atenção hospitalar,
bem como um estímulo à consciência participativa e política dos usuários
hospitalizados.
Palavras-chave: Cidadania, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Psicologia social.
Abstract: This research has as object the user´ s citizenship hospitalized in the hospital scenario, in the
hospitalization lived. The objectives were: analyze the social representations (RS) of hospitalized users
on citizenship, describing their constitutive elements; characterize the strategies utilized by the users to
exert the citizenship in the daily of the hospital assistance; describe the relations among the users´
actions/ practices face the care of which they participate and the RS about the citizenship; discuss the
forms of the citizenship exercise of the users and theirs relations with the nursing care practice lived by
them. Methodology: the theoretical
and methodological reference is Social Representations Theory
(TRS). The subjects were 31 users hospitalized in the sector of medical clinic of a public and federal
hospital, of both sexes. The techniques of data production were: semi-structured
interviews; and
participant observation. It was realized the subjects´ social- demographic profile, with basic statistical
analysis and data percentage. For the treatment and data analysis it was applied the ALCESTE program,
developed by Reinert, who presented 77% of the corpus utilization, being grouped in three (3) lexical
classes. It was realized Bardin´s thematic content analysis, being placed in the lexical analysis corpus.
Thus, the 1 class , named the daily of the hospitalization, showed this daily as scenario of the social
representations on the citizenship, being represented by two issues: one related to the routine of care to
health; and the other refers to the habits of these users mediated by rules and pre-established norms in
the hospital environment. The 2 class, named marks of citizenship in the care to health, refers that these
users´ representation on the citizenship is organized around the right to health face the dimensions of
the care given in the hospital scenario. Moreover, they bring the figure-type of health professionals who
respect more and less theirs rights, as well as their attitude face the health care. The managerial
aspects of the hospital sector are also approached; however for these aspects the subjects do not
assume a positioning leaving to the government the implementation of the necessary changes. Already
the class 3, rights like face of the citizenship and the figure of the citizen, characterize the civil, social and
political rights, as constitutive elements of the citizenship representation. It was also verified that the
merit of the right resides in the dependence of the persons ´behaviors in the daily, but for a part of the
subjects there is no degree of rights merit, as anchor theirs
discourses to the equality among the
persons. This thesis also characterizes the
presence of the figure-type of the citizenship. Final
considerations: It confirms the thesis that the hospital remains as a control environment, where the
hospitalized users presented a regulated freedom. And, thus, these users present difficulties to exert
their citizenship in this environment. Therefore, the users´ autonomy in the hospital attention, is not
embodied in the lived of the hospitalization, and demands a
break away from paradigms in the
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management model and hospital attention, as well
awareness of hospitalized users.

as a stimulus to the participative and political

Key words: Citizenship, Nursing, Nursing care, Psychology Social.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_FlaviaPachecoDeAraujo.pdf

Nº de Classificação: 17794
MARTA, Cristiano Bertolossi. Avaliação de custos em saúde: o custo da adesão ao tratamento
ambulatorial da AIDS. 2012 . p. 139. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Exercício profissional
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: Trata-se de um estudo transversal sobre os custos da adesão dos clientes portadores do vírus
da aids em tratamento ambulatorial com o objeto de pesquisa: Os custos diretos e indiretos da adesão
ao tratamento da AIDS em nível ambulatorial na perspecticva do SUS. Os objetivos; Valorar os custos
diretos e indiretos da adesão do cliente portador do vírus da aids ao tratamento a nível ambulatorial na
perspectiva do SUS; Analisar as categorias de custo relacionadas à adesão ao tratamento da aids a
nível ambulatorial à luz da Política Nacional de DST/AIDS. O referencial teórico contempla os custos
com a saúde no Brasil e o Programa Nacional de AIDS, a Consulta de Enfermagem, o HIV e os
Antirretrovirais e Avaliação dos custos na saúde. Após análise, identificou-se que os custos diretos
absorveram 76,75% dos custos totais, obtendo destaque para os custos diretos com medicação com
63,04%, seguido de 31,31% com os honorários dos profissionais e 5,65% com exames. Já os custos
indiretos totalizaram 23,25%, sendo a maioria (96%) destinados aos custos com os dias de trabalho
perdidos, pois muitos têm de abdicar do dia de trabalho para frequentar as consultas. Esses valores
estão associados aos custos com transporte e alimentação que atingem a marca de 2% da amostra
cada um. O estudo aponta para necessidade de manutenção dos serviços
de distribuição de
medicamentos e dos benefícios disponibilizados, e de um planejamento para o fortalecimento da adesão
como proposta de redução de custos
diretos. Além disso, ressalta a importância da igualdade de
valorização dos profissionais.
Palavras-chave: Adesão à medicação, Aids, Custos.

Abstract: This is a cross-sectional study on cost of medication adherence of clients living with the aids in
outpatient treatment with the object of research: The direct and indirect
costs of AIDS treatment
adherence in outpatients in perspectiva SUS and objectives: To assess the direct costs and indirect
membership of the customer's carrier of the AIDS virus to treatment on an outpatient basis in view of the
NHS and analyze the cost categories related to adherence to AIDS treatment on an outpatient basis in
the light of the National STD / AIDS. The theoretical framework includes the costs of health in Brazil
and the National AIDS, Nursing Consults, HIV Antirretrovirals and
evaluation of health costs. After
analysis, we found that the direct costs absorbed 76.75% of total costs, gaining prominence for the direct
costs of medication with
63.04% followed by 31.31% with fees of 5.65% with professionals and
examinations. Since the indirect costs totaled 23.25%, and 96% for most of the costs of work days lost,
as many have to give up the day job to attend the consultations. These values are associated with
transportation and food costs that hit the mark of 2% of the sample each. The study points to need for

1369

maintenance of drug distribution services
and benefits available, and a plan to strengthen the
membership as a proposal to reduce direct costs. Furthermore, it emphasizes the importance of equal
value from the pros.
Key words: Aids, Costs, Medication Adherence.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_CristianoBertolossiMarta.pdf

Nº de Classificação: 17802
RASCHE, Alexandra Schmitt. A práxis do enfermeiro no planejamento e avaliação das ações na
saúde escolar. 2012. P. 188. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Uiversidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Saúde em Enfermagem
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo: A saúde escolar e a promoção da saúde para escolas de ensino fundamental com a
participação do enfermeiro constituem o tema da presente tese. Objetivo de estudo: A práxis do
enfermeiro escolar, mediada pela intersubjetividade, no desenvolvimento de projetos para saúde escolar.
Objetivos: Descrever a assistência e o planejamento das ações na enfermagem escolar; Analisar as
relações estabelecidas entre enfermeiros, profissionais de saúde e educação; Discutir os elementos que
constituem a base para estruturação de um projeto de saúde escolar com a participação do enfermeiro.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa; modelo de investigação experimentação; Abordagem teóricofilosófica teoria da ação comunicativa; Método pesquisa-ação. A coleta de dados ocorreu no período de
novembro de 2010 a novembro de 2011 em duas escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio
de Janeiro com 18 sujeitos formados por profissionais: enfermeiros, dentistas, jornalistas e residentes em
Saúde da Família que planejaram, desenvolveram e avaliaram ações de educação em saúde nestas
comunidades escolares. Na análise dos dados foram construídas as categorias: O agir estratégico; A
estruturação de uma práxis na enfermagem escolar; Uma proposta de educação em saúde na escola
pelo PSE. Os resultados demonstram que formações técnicas e realidades diferentes não apresentam
impossibilidade de planejamento conjuntos e participativos. A construção de uma proposta para saúde
escolar coerente, exequível, duradoura e integrada, depende de processos comunicativos livres de
coerção e no uso da autonomia pela superação de possíveis desacordos. A interação entre profissionais
de diferentes áreas na construção de uma proposta integrada em modelos intersetoriais e
multiprofissionais, ocorre a partir de uma pauta única e no compartilhamento do mesmo objetivo, definido
pelo mesmo foco de ação em projetos contínuos.
Palavras-chave: Enfermagem, Escolas, Promoção da saúde, Saúde escolar.

Abstract: The school health and health promotion for elementary schools with the participation of nurses
constitute the subject of this thesis. Aim of study: The praxis of the school nurse, mediated intersubjectivity
in the development of projects for school health. Objectives: To describe the care and planning of actions
in nursing school; analyze the relations between nurses, health and education; Discuss the elements that
form the basis for structuring a project involving school health nurse. This is a qualitative research;
research model experimentation; Approach theoretical-philosophical theory of communicative action,
action research method. Data collection occurred from November 2010 to November 2011 in two schools
in the municipal schools of the city of Rio de Janeiro with 18 subjects trained by professionals: nurses,
dentists, journalists and residents in Family Health who planned, developed and evaluated actions of
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health education in these school communities. In the data analysis the categories were constructed: The
strategic action; Structuring a praxis in nursing school, a proposed health education in school by PSE. The
results show that training techniques and different realities not present impossibility of joint planning and
participatory. The construction of a proposed school health consistent, feasible, sustainable and
integrated, depends on communicative processes free of coercion and the use of autonomy possible by
overcoming disagreements. The interaction between professionals from different areas in the construction
of a proposed integrated intersectoral and multidisciplinary models, occurs from a single tariff and sharing
the same goal, defined by the same action focus on ongoing projects.
Key words: Nursing, School Health, Health Promotion, Schools.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AlexandraSchmittRasche.pdf

Nº de Classificação: 17803
MISKO, Maira Deguer. A experiência da família da criança/adolescente em cuidados paliativos:
flutuando entre a esperança e a desesperança em um mundo transformado pelas perdas. 2012. p. 221.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Cuidar
Orientador: Bousso, Regina Szylit
Resumo: Este estudo teve como objetivos: compreender a experiência da família da
criança/adolescente em cuidados paliativos, identificar os significados que ela atribui ao processo de ter
um filho em cuidados paliativos, identificar as ações e estratégias desenvolvidas pela família que possui
um filho em cuidados paliativos e construir um modelo teórico representativo do seu processo de
vivenciar a trajetória de uma criança/adolescente nesta situação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
orientada pelo Interacionismo Simbólico, enquanto referencial teórico e pela Teoria Fundamentada nos
Dados como abordagem metodológica. O estudo foi realizado no Ambulatório da Unidade de Dor e
Cuidados Paliativos de um hospital público
da cidade de São Paulo, de nível terciário, com
características de ensino e
pesquisa. Participaram dele 15 famílias de crianças/adolescentes em
cuidados paliativos e os dados foram obtidos por meio da observação
participante, entrevistas
semiestruturadas e consultas a prontuários clínicos.
A análise comparativa dos dados permitiu
desvendar o significado da experiência da família nesse processo. Esta experiência é composta por
quatro subprocessos: “Tendo a vida estilhaçada”, “Manejando a nova condição”, “Reconhecendo os
cuidados paliativos” e “Reaprendendo a viver”, que se inter-relacionam continuamente ao longo da
experiência e consistem em desafios para os quais ela precisa empreender ações e estratégias a fim
de superá-los. A articulação destes subprocessos viabilizou identificar a categoria central FLUTUANDO
ENTRE A ESPERANÇA E A DESESPERANÇA EM UM MUNDO TRANSFORMADO PELAS PERDAS, a
partir da qual se propõe um modelo teórico explicativo da experiência. O processo indica a experiência
vivida pela família determinada a proporcionar a melhor condição de vida para o filho e para a unidade
familiar antes e depois da sua morte. A esperança, perseverança e as crenças espirituais são fatores
determinantes para que ela possa continuar lutando pela vida dele em um contexto de incertezas,
angústia e sofrimento decorrentes desse quadro. Ao longo da trajetória, a família integra os cuidados
paliativos em suas vidas e redefine valores com a ajuda das interações sociais vividas
durante o
processo. Os resultados trazem avanços para a área de cuidados paliativos. Conhecer a experiência
possibilita que o profissional de saúde identifique e reconheça as suas limitações e forças de
enfrentamento frente a este processo, para que possa elaborar e executar estratégias de intervenção
com a família que tem um filho em cuidados paliativos. Os dados revelam, ainda, a importância da
continência na relação entre o profissional e a família. Futuras pesquisas em outros contextos de
cuidados paliativos podem contribuir com o modelo teórico ora apresentado.
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Palavras-chave: Cuidados paliativos, Enfermagem pediátrica, Esperança, Família, Luto.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23082012131733/publico/Tese.pdf

Nº de Classificação: 17839
FREITAS, Katia Santana. Construção e validação de uma escala de conforto para familiares de
pessoas em estado crítico de saúde. 2012 . p. 196. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Mussi, Fernanda Carneiro
Resumo: Tratou-se de um estudo metodológico que utilizou análises quantitativa e qualitativa com o
objetivo de construir e validar uma escala para a medida do conforto de familiares de pessoas adultas
em estado crítico de saúde (ECONF). Considerando-se a escassez de trabalhos sobre esta temática na
perspectiva da família, o seu conforto como meta do cuidado de enfermagem, a família que precisa ser
vista como sujeito do cuidado em saúde a partir de um olhar integral torna-se indispensável aproximarse da compreensão e da medida do conforto suprindo assim uma lacuna na área de elaboração de
medidas para a avaliação desse construto. A amostra foi constituída por 274 familiares de pessoas
adultas internadas em seis UTIs de três hospitais públicos do estado da Bahia que atenderam aos
critérios de elegibilidade. O instrumento de coleta de dados foi composto por duas partes, uma sobre
dados de caracterização do familiar e a outra pela escala construída. Na fase qualitativa da pesquisa, os
catorze familiares selecionados foram entrevistados utilizando-se questões norteadoras para levantar as
situações vivenciadas e definidas como conforto no contexto da UTI. Com base na análise dessas
entrevistas e da literatura identificaram-se os descritores do construto, suas dimensões e seus itens. A
validade de conteúdo da versão operacional da ECONF com 62 itens foi obtida após a análise de juízes
(especialistas e familiares). Na fase quantitativa, essa versão foi aplicada aos 274 familiares e, seus
dados foram analisados pela Teoria Clássica dos Testes (TCT) e pela Teoria da Resposta ao Item (TRI)
utilizando-se o modelo de um parâmetro, o modelo Rasch. Pela TCT, a análise fatorial mostrou uma
estrutura para 4 fatores, e nove itens que não apresentaram critérios de permanência. A análise da
confiabilidade pelo coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach revelou valores elevados de
confiabilidade, tanto para a medida geral, como para suas dimensões. Pelo modelo Rasch, sete itens
apresentaram padrões de resposta inesperados, assim como dois itens apresentaram DIF. Após as
análises pela TCT e TRI, 16 itens foram excluídos, obtendo-se uma escala final com 46 itens e três
fatores
denominados de Segurança, Suporte e Interação familiar e ente. Segundo os resultados
obtidos pelas análises psicométricas de validade de construto, concluiu-se que a ECONF é uma escala
consistente e válida para a mensuração do conforto de familiares de pessoas que possuem um ente
internado na UTI.
Palavras-chave: Cuidados de conforto, Enfermagem, Família, Psicometria.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://pct.capes.gov.br/teses/2011/28001010014P3/TES.PDF

Nº de Classificação: 17840
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OLIVEIRA, Marluce Alves Nunes. Conflitos e dilemas éticos vivenciados na prática da enfermeira no
centro cirúrgico. 2012 . p. 226. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: o Cuidar em Enfermagem no Processo de Desenvolvimento Humano
Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: O estudo objetivou compreender os significados de conflitos e dilemas éticos vivenciados pela
enfermeira, em sua prática profissional, no centro cirúrgico. Utilizou-se o referencial do cuidado de
enfermagem em centro cirúrgico, sobre conflitos e dilemas éticos e bioética. Apresenta duas etapas, na
primeira, o método fenomenológico fundamentado em Martins e Bicudo por envolver a subjetividade
humana, com as dimensões ideográficas e nomotética,
com análise compreensiva construindo a
estrutura do fenômeno. Na segunda foi aplicado o método de Diego Gracia para análise dos conflitos e
dilemas éticos vivenciados pelas enfermeiras. O campo de estudo foi um hospital geral, em SalvadorBahia. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, da instituição pesquisada, sob o número
66/09, e aprovado em 28/01/2010. A pesquisa envolveu um enfermeiro e sete enfermeiras que atuavam
no centro cirúrgico selecionado. Foi aplicada a entrevista fenomenológica contendo quatro questões,
duas de aproximação: Qual a sua compreensão sobre conflitos e dilemas éticos? Como você identifica
que está diante de um conflito e de um dilema ético? Duas norteadoras: Como você percebe um conflito
e dilema ético em sua prática no centro cirúrgico? Fale-me sobre um conflito e dilema ético vivenciado
em sua prática no centro cirúrgico. Na primeira
etapa apresentado o processo de análise que
possibilitou a descrição e compreensão de oito grandes categorias e quatorze subcategorias empíricas.
Na segunda ficou constatado que na vivência das enfermeiras no centro cirúrgico, os conflitos e dilemas
éticos derivam de: escassez de recursos materiais e humanos; escassez de salas de operação e leitos
de unidade de terapia intensiva; desrespeito à autonomia do paciente, da enfermeira e à dignidade
humana. O dilema do argumento de sentimento moral foi o mais expresso (cinco) pelas enfermeiras
pesquisadas, seguido de conflito de esforço (um), conflito de interesse e (um) e conflito de consciência
(um). Compreendi que: elas expressam ambiguidade, quanto aos significados do fenômeno; no centro
cirúrgico, os conflitos são intrínsecos à prática
profissional e gerados devido a dificuldades no
relacionamento interpessoal; o ambiente de trabalho é estressante; há desgaste da equipe cirúrgica; há
deficiência de recursos e de salas de operação e leitos de unidade de terapia intensiva, além do
desrespeito à autonomia da enfermeira. O dilema ético ocorreu no perioperatório diante de escassez de
recursos; demanda
de paciente; atitudes não-éticas de profissionais na assistência perioperatória.
Concluiu-se que, embora com dificuldade para reconhecer os conflitos e dilemas éticos, as enfermeiras
tomam decisões, e essas são fundamentadas na deontologia e na bioética. Ao fazê-lo, procuram manter
o equilíbrio emocional da equipe e a harmonia no ambiente de trabalho.
Palavras-chave: Conflito, Cuidados perioperatórios, Enfermagem, Ética, Tomada de decisões.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Nº de Classificação: 17855
BUSANELLO, Josefine. Produção de subjetividade do enfermeiro para a tomada de decisões no
processo de cuidar em enfermagem. 2012 . p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem e Saúde
Orientador: Lunardi Filho, Wilson Danilo

Resumo: A prática profissional da Enfermagem tem à disposição expressiva produção científica que,
indiscutivelmente, vem oportunizando o aprimoramento do processo de cuidar e do Ser Enfermeiro.
Nessa configuração, emerge a importância de refletirmos acerca do significado
do cuidado de
Enfermagem na dimensão humana, resgatando a subjetividade que permeia esse processo. Para tanto,
é imprescindível considerar todas as formas de manifestação da
subjetividade do Enfermeiro, em
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especial o comportamento e as atitudes que são traçados, principalmente, pelas decisões que envolvem
o processo de cuidar. Assim, considerando as perspectivas apresentadas por Felix Guattari, acerca da
noção de subjetividade e de produção de subjetividade, desenvolveu-se esse estudo a partir de uma
abordagem qualitativa e
exploratória. Os objetivos foram: analisar os modos de produção de
subjetividade do
Enfermeiro na tomada de decisões que envolvem o processo de cuidar da
Enfermagem;
compreender a relação entre o processo de tomada de decisão e a produção da
subjetividade do Enfermeiro; e identificar quais os fatores macropolíticos e micropolíticos da produção
de
subjetividade do Enfermeiro que permeiam a tomada de decisões no processo de cuidar da
Enfermagem. O cenário investigativo foi a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, em Rio
Grande, Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram doze
Enfermeiros atuantes nessa
instituição. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal, com três encontros realizados
em dezembro de 2011. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e a
participação dos Enfermeiros foi formalizada, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados foram submetidos à análise temática. Os principais resultados foram: A relação
entre a produção de subjetividade do Enfermeiro e a tomada de decisões é mediada pelos sistemas
capitalista, de submissão, hierárquico e valores. Foram identificados fatores macro e micropolíticos da
produção de subjetividade que subsidiam a tomada de decisões. Esses fatores estão associados aos
ambientes que envolvem a instituição de formação acadêmica do Enfermeiro, a instituição hospitalar e
as unidades de internação. Esses resultados permitem uma aproximação do processo de produção de
subjetividade do Enfermeiro com uma perspectiva ecossistêmica da prática de cuidados, considerando
que o controle da subjetivação
é mediado, principalmente, pelo sistema capitalista, que domina a
produção de subjetividade do Enfermeiro para tomar as decisões na prática de cuidados. Em relação
aos modos de produção de subjetividade do Enfermeiro, evidenciou-se que estes oscilam entre dois
extremos: uma relação de alienação e opressão, resultando nos comportamentos de autoproteção, de
redundância e de dominação; ou uma relação de expressão e de criação, que resulta no comportamento
proativo do enfermeiro. Assim, confirma-se a tese de que os modos de produção da subjetividade do
Enfermeiro podem condicionar e definir comportamentos que prevalecem no processo de tomada de
decisões na prática de cuidados. Entende-se que as decisões tomadas pelos Enfermeiros elucidam
manifestações importantes da sua subjetividade, pois suas escolhas determinam os comportamentos
para o estabelecimento de
relações de cuidado, para as interações com a equipe de saúde e,
principalmente, orientam as práticas de cuidado.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Grupos focais, Tomada de decisões.
Abstract: The professional practice in nursing has gotten much scientific production that has obviously
led to the improvement of Nursing care and the process of being a nurse. As a result, the importance of
reflecting on the meaning of nursing care in the human dimension has grown and the subjectivity that
permeates this process has been highlighted. Therefore, it is fundamental to take into account all ways in
which a nurse’s subjectivity may be expressed, especially his/her behavior and attitudes which are
triggered mainly by decisions that involve the nursing care process. Thus, from the perspective of Felix
Guattari regarding the notions of
subjectivity and production of subjectivity, this qualitative and
exploratory study was carried out. It aimed at: analyzing the nurse’s ways of production of subjectivity in
decision-making processes that involve Nursing care; understanding the relation between the nurse’s
decision- making process and his/her production of subjectivity; and identifying the macropolitical and
micropolitical factors of the nurse’s production of subjectivity that permeate the decision- making process
in Nursing care. The investigation was carried out with twelve nurses who work in the Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, a hospital located in Rio Grande, RS, Brazil. The focus group that
was formed to collect data had three meetings in December, 2011. The research project was approved
by the Ethics Committee and the nurses’ participation was made official by an Agreement Form. The
data underwent a theme analysis whose main results were: the relation between a nurse’s production of
subjectivity and the decision-making process is mediated by the capitalist system, submission, hierarchy
and
values; macropolitical and micropolitical factors of production of subjectivity that support the
decision-making process were identified; these factors are associated with the environment in
the
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institution where nurses graduate in Nursing, the hospital and its units. These results enable a nurse to
develop some relation between his/her production of subjectivity and an ecosystemic perspective of
Nursing care, since the control of subjectification is mainly
mediated by the capitalist system that
dominates a nurse’s production of subjectivity when s/he takes decisions in Nursing care. Regarding the
nurse’s ways of production of subjectivity, they oscillate between two extremes: on one hand, there is a
relation of alienation and oppression which results in behavior that shows self-protection, repetition and
domination; on the other hand, there is a relation of creation and expression which results in the nurse’s
pro-active behavior. Therefore, this study reinforces the thesis that the nurse’s ways of production of
subjectivity may lead and define behavior that prevails in the decision- making process in Nursing care.
Decisions taken by nurses are seen as important signs of their subjectivity since their choices determine
the behavior that develops relations in care processes, provides interaction within the health team and,
mainly, guides care practices.
Key words: Nursing, Nursing Care, Decision Making, Focus Groups.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17855
BUSANELLO, Josefine. Produção de subjetividade do enfermeiro para a tomada de decisões no
processo de cuidar em enfermagem. 2012 . p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem e Saúde
Orientador: Kerber, Nalú Pereira da Costa
Resumo: A prática profissional da Enfermagem tem à disposição expressiva produção científica que,
indiscutivelmente, vem oportunizando o aprimoramento do processo de cuidar e do Ser Enfermeiro.
Nessa configuração, emerge a importância de refletirmos acerca do significado
do cuidado de
Enfermagem na dimensão humana, resgatando a subjetividade que permeia esse processo. Para tanto,
é imprescindível considerar todas as formas de manifestação da
subjetividade do Enfermeiro, em
especial o comportamento e as atitudes que são traçados, principalmente, pelas decisões que envolvem
o processo de cuidar. Assim, considerando as perspectivas apresentadas por Felix Guattari, acerca da
noção de subjetividade e de produção de subjetividade, desenvolveu-se esse estudo a partir de uma
abordagem qualitativa e
exploratória. Os objetivos foram: analisar os modos de produção de
subjetividade do
Enfermeiro na tomada de decisões que envolvem o processo de cuidar da
Enfermagem;
compreender a relação entre o processo de tomada de decisão e a produção da
subjetividade do Enfermeiro; e identificar quais os fatores macropolíticos e micropolíticos da produção
de
subjetividade do Enfermeiro que permeiam a tomada de decisões no processo de cuidar da
Enfermagem. O cenário investigativo foi a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, em Rio
Grande, Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram doze
Enfermeiros atuantes nessa
instituição. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal, com três encontros realizados
em dezembro de 2011. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e a
participação dos Enfermeiros foi formalizada, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados foram submetidos à análise temática. Os principais resultados foram: A relação
entre a produção de subjetividade do Enfermeiro e a tomada de decisões é mediada pelos sistemas
capitalista, de submissão, hierárquico e valores. Foram identificados fatores macro e micropolíticos da
produção de subjetividade que subsidiam a tomada de decisões. Esses fatores estão associados aos
ambientes que envolvem a instituição de formação acadêmica do Enfermeiro, a instituição hospitalar e
as unidades de internação. Esses resultados permitem uma aproximação do processo de produção de
subjetividade do Enfermeiro com uma perspectiva ecossistêmica da prática de cuidados, considerando
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que o controle da subjetivação
é mediado, principalmente, pelo sistema capitalista, que domina a
produção de subjetividade do Enfermeiro para tomar as decisões na prática de cuidados. Em relação
aos modos de produção de subjetividade do Enfermeiro, evidenciou-se que estes oscilam entre dois
extremos: uma relação de alienação e opressão, resultando nos comportamentos de autoproteção, de
redundância e de dominação; ou uma relação de expressão e de criação, que resulta no comportamento
proativo do enfermeiro. Assim, confirma-se a tese de que os modos de produção da subjetividade do
Enfermeiro podem condicionar e definir comportamentos que prevalecem no processo de tomada de
decisões na prática de cuidados. Entende-se que as decisões tomadas pelos Enfermeiros elucidam
manifestações importantes da sua subjetividade, pois suas escolhas determinam os comportamentos
para o estabelecimento de
relações de cuidado, para as interações com a equipe de saúde e,
principalmente, orientam as práticas de cuidado.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Grupos focais, Tomada de decisões.
Abstract: The professional practice in nursing has gotten much scientific production that has obviously
led to the improvement of Nursing care and the process of being a nurse. As a result, the importance of
reflecting on the meaning of nursing care in the human dimension has grown and the subjectivity that
permeates this process has been highlighted. Therefore, it is fundamental to take into account all ways in
which a nurse’s subjectivity may be expressed, especially his/her behavior and attitudes which are
triggered mainly by decisions that involve the nursing care process. Thus, from the perspective of Felix
Guattari regarding the notions of
subjectivity and production of subjectivity, this qualitative and
exploratory study was carried out. It aimed at: analyzing the nurse’s ways of production of subjectivity in
decision-making processes that involve Nursing care; understanding the relation between the nurse’s
decision- making process and his/her production of subjectivity; and identifying the macropolitical and
micropolitical factors of the nurse’s production of subjectivity that permeate the decision- making process
in Nursing care. The investigation was carried out with twelve nurses who work in the Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, a hospital located in Rio Grande, RS, Brazil. The focus group that
was formed to collect data had three meetings in December, 2011. The research project was approved
by the Ethics Committee and the nurses’ participation was made official by an Agreement Form. The
data underwent a theme analysis whose main results were: the relation between a nurse’s production of
subjectivity and the decision-making process is mediated by the capitalist system, submission, hierarchy
and
values; macropolitical and micropolitical factors of production of subjectivity that support the
decision-making process were identified; these factors are associated with the environment in
the
institution where nurses graduate in Nursing, the hospital and its units. These results enable a nurse to
develop some relation between his/her production of subjectivity and an ecosystemic perspective of
Nursing care, since the control of subjectification is mainly
mediated by the capitalist system that
dominates a nurse’s production of subjectivity when s/he takes decisions in Nursing care. Regarding the
nurse’s ways of production of subjectivity, they oscillate between two extremes: on one hand, there is a
relation of alienation and oppression which results in behavior that shows self-protection, repetition and
domination; on the other hand, there is a relation of creation and expression which results in the nurse’s
pro-active behavior. Therefore, this study reinforces the thesis that the nurse’s ways of production of
subjectivity may lead and define behavior that prevails in the decision- making process in Nursing care.
Decisions taken by nurses are seen as important signs of their subjectivity since their choices determine
the behavior that develops relations in care processes, provides interaction within the health team and,
mainly, guides care practices.
Key words: Nursing, Nursing Care, Decision Making, Focus Groups.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17858
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SCHWONKE, Camila Rose Guadalupe Barcelos. Conhecimento da equipe de enfermagem e cultura
de segurança: análise sistêmica dos riscos na assistência ao doente crítico em ventilação mecânica
invasiva. 2012. p. 168. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Lunardi, Guilherme Lerch
Resumo: O cuidado à saúde vem sendo, na atualidade, sistematicamente influenciado por mudanças
produzidas no âmbito da tecnologia, o que tem gerado diversas inquietações e indagações acerca dos
benefícios, riscos e das relações construídas
entre trabalhadores, doentes e a utilização dessas
tecnologias como instrumentos imprescindíveis ao cuidado de enfermagem/saúde. Neste contexto, as
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) emergem como ambientes de cuidados em saúde altamente
tecnologizados, em que a ventilação mecânica se constitui na tecnologia mais comumente empregada,
exigindo dos profissionais envolvidos na assistência
conhecimentos específicos e das instituições
dispositivos de gestão que garantam um cuidado de enfermagem seguro aos doentes críticos que
dependem desta
terapêutica. Diante do exposto, foi elaborada a seguinte tese: A equipe de
enfermagem possui déficits de conhecimento acerca da assistência ao doente crítico em ventilação
mecânica invasiva, que predispõem a riscos na assistência,
especialmente, quando atua em
organizações de saúde em que a cultura de segurança pautada na abordagem sistêmica dos fatores
que envolvem a ocorrência de erros é frágil. O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem que atuam em UTI Adulto acerca da assistência ao doente crítico em
ventilação mecânica invasiva e identificar as atitudes, em relação à segurança do paciente, de forma a
caracterizar a cultura de segurança presente em instituições hospitalares, na percepção da equipe de
enfermagem. Assim, realizou- se uma pesquisa quantitativa com delineamento descritivo correlacional,
em sete UTIs, de três municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul. O número de informantes foi de 173 trabalhadores de enfermagem destas unidades,
entre eles, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi
realizada por meio da aplicação de instrumento de pesquisa, contendo duas escalas do tipo Likert com 5
pontos. A primeira escala buscou verificar o conhecimento da equipe de enfermagem relacionado à
prática clínica, envolvendo a assistência de enfermagem ao doente crítico em ventilação mecânica
invasiva (vmi) e a escala 2, extraída do estudo de Singer et al. (2003), foi adaptada e validada, e buscou
apreender a percepção da equipe de enfermagem sobre a cultura de segurança estabelecida pela
organização hospitalar. Os dados foram analisados com o uso do software SPSS, versão 18.0, sendo
submetidos a análises descritivas e análises de variâncias. Considera-se que os informantes deste
estudo apresentaram déficits importantes de conhecimento, especialmente relacionados às categorias
Riscos para Pneumonia Associada à ventilação Mecânica, Riscos para lesões traqueais e orais e Riscos
para extubação
acidental e as atitudes acerca da cultura de segurança, na percepção dos
respondentes, podem ser visualizadas sob a ótica de cinco constructos: promoção da segurança do
paciente, em nível organizacional; segurança no cuidado ao
paciente; prevenção de erros como
prioridade organizacional; percepção de riscos e erros que ocorrem na organização. Constatou-se que a
forma como as instituições abordam o erro, na percepção dos profissionais de enfermagem estudados,
distancia-se daquela proposta pela abordagem sistêmica. Faz-se necessário, portanto, um novo olhar
para estas questões que vão além do ato vivo da
assistência prestada pelos profissionais e que
perpassa todo um contexto de responsabilizações.
Palavras-chave: Enfermagem, Estudos de validação, Respiração artificial, Segurança do paciente,
Unidades de terapia intensiva.
Abstract: The health care has been in actuality systematically influenced by these changes produced, in
technology, this has generated uneasiness and questioning about the benefits, risks and the relation built
among workers, diseased and the use of technology as an essential instrument to the nursing/health
care. In this context the Intensive care units (ICUs) emerge as environments of health care highly
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technological where the mechanical ventilation is the more commonly used technology, demanding from
the professionals involved in the assistance specific knowledge and from the institutions management
resources which guarantee a safe nursing care to the critically ill patients who depend on this therapy.
Based in all this the following thesis is prepared: The nursing team has knowledge deficits about the
assistance to critically ill patients in invasive mechanical ventilation predisposing risk in sale assistance,
especially when acting in health organizations where the safety culture defined in the systemic approach
of factors involving the occurrence of mistakes is fragile. The objectiveof this study are: Verifying the
knowledge of nurses
working in Adult ICUs, about the assistance to critical patients on invasive
mechanical ventilation and to identify the attitudes, in relation to patient safety in order to characterize the
safety culture in hospitals this in the perception of the nursing team. To this end a quantitative research
was held with descriptive correlational design in seven ICUs based in three different cities which form the
3th health regional coordination from the Rio Grande do Sul State. The number of respondents was 173
nursing staff of these units, between all these nurses, nursing technicians and auxiliaries. The data
collection made by the research tool implementation contains two scales 5-point Likert-type. The first
scale aimed at
verifying the nursing team knowledge related to the clinical practice, involving the
nursing assistance to the critically ill in invasive mechanical ventilation and the second scale taken from
Singer’s study et al (2003) was adapted and validated and it aimed at capturing the nursing team’s
perception about the safety culture established by the hospital organization. The data was analysed by
the software SPSS, 18.0 version, being subject of descriptive analyses and variance analyses. The
respondents of this study present important knowledge deficits, specially related to risk to Pneumonia
Associated with Mechanical Ventilation, risk to oral and tracheal injuries and risk to accidental extubation
categories. The attitudes about the safety culture can be seen under the view of four constructs in the
respondents’ perception: promoting patient safety in the organizational level; patient care safety; error
prevention like organizational priorities and risk perception and errors that occur in the organization. The
way the institutions deal with the mistake is distant from the way proposed by the systematic approach in
the perception of the nursing professionals in this study. It is necessary, a new look at these matters
which go beyond the actual act of providing assistance by the professionals and exist in a context of
responsibility.
Key words: Nursing, Validation Studies, Patient Safety, Intensive Care Units, Respiration Artificial.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2944/1/camilaschwonke.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17859
BARLEM, Edison Luiz Devos. Reconfigurando o sofrimento moral na enfermagem: uma visão
foucaultiana. 2012 . p. 202. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, Educação e Saúde
Orientador: Lunardi, Valéria Lerch
Resumo: Sofrimento moral pode ser entendido como dor ou angústia que pode afetar a mente, o corpo
ou as relações interpessoais no ambiente de trabalho, em resposta a situações nas quais a pessoa
reconhece sua responsabilidade moral diante dos conflitos, faz um julgamento moral sobre a conduta
correta, porém sente-se
impotente para executá-la por constrangimentos, forças opositivas,
reconhecendo como inadequada sua participação moral. Partindo do contexto atual da enfermagem
brasileira, mediante utilização do referencial teórico-filosófico foucaultiano, foi defendida a seguinte tese:
os trabalhadores de enfermagem vivenciam situações que lhes provocam sofrimento moral e adotam
estratégias de resistência para o seu enfrentamento. Foram objetivos deste estudo: elaborar e validar
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um instrumento que permita analisar a frequência e intensidade de sofrimento moral em trabalhadores
de enfermagem, contemplando elementos do seu cotidiano profissional; conhecer as estratégias de
resistência adotadas pelos trabalhadores de enfermagem, diante de situações de enfrentamento do
sofrimento moral, numa perspectiva ética. O estudo foi desenvolvido em duas etapas, uma quantitativa e
outra qualitativa. Na etapa quantitativa, a amostra constituiu-se de 247 profissionais das equipes de
enfermagem de dois hospitais do sul do Brasil, um público e um filantrópico, aplicando-se a adaptação
de um instrumento para verificar as situações que conduzem ao sofrimento moral. A análise obedeceu a
três etapas: 1) análises descritivas; 2) análises de variância; 3) análises de regressão. Os resultados
demonstram que o instrumento aplicado é válido e fidedigno, apresentando os requisitos necessários
quanto a validade fatorial e consistência interna para ser utilizada em profissionais de enfermagem.
Foram validados cinco constructos relacionados ao sofrimento moral, assim denominados: falta de
competência na
equipe de trabalho; desrespeito à autonomia do paciente; condições de trabalho
insuficientes;negação do papel da enfermagem como advogada do paciente na terminalidade; negação
do papel da enfermagem como advogada do paciente. Identificou-se que a percepção de situações que
conduzem ao sofrimento moral é intensificada em enfermeiros; em trabalhadores de enfermagem que
atuam em instituições com maior abertura ao diálogo, que realizam reuniões de equipe, atuantes em
unidades de atendimento SUS, com menores jornadas de trabalho e maior número de trabalhadores por
pacientes. Na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com quinze profissionais
de enfermagem de uma unidade de clínica médica do hospital público, escolhidos intencionalmente.
Mediante Análise Textual Discursiva, foram construídas duas categorias: 1) negação de si e do outro –
em que se percebe que os trabalhadores de enfermagem podem
executar ações que se pautam
predominantemente por imobilismo e conformismo, evitando enfrentamentos de quem representa o
poder nas situações vivenciadas que lhes provocam sofrimento moral; 2) possibilidade de cuidado de si
e do outro – em
que os trabalhadores de enfermagem diante de situações que lhes provocam
sofrimento moral exercem poder e resistência, seja com ações individuais, seja coletivas. A enfermagem
necessita ultrapassar as dimensões de imobilismo que, por
vezes, se encontra, buscando formas
concretas de modificação dos ambientes de trabalho resultantes do exercício de relações de poder e
resistência, numa perspectiva ética e de relações construídas no coletivo.
Palavras-chave: Enfermagem, Esgotamento profissional, Estudos de validação, Ética de enfermagem.
Abstract: Moral distress may be understood as pain or despair affecting mind, body or interpersonal
relationships in the workplace, as a response to situations where in the
face of conflicts one
acknowledges his moral responsibility, makes a moral judgment on the correct approach but feels unable
to carry it out, due to embarrassments and oppositional forces, so recognizing his moral participation as
inadequate. From the Brazilian nursing current context and using Foucault’s theoretic and philosophical
reference frame, the following thesis has been defended: nursing personnel
experience situations
leading the moral distress and to deal with this they adopt resistance strategies. This study aimed: to
develop and validate an instrument to analyze the frequency and intensity of moral distress in nursing,
considering factors of their professional routine; to understand on an ethical perspective, the resistance
strategies adopted by the nursing staff, while facing situations of moral distress. The
study was
conducted in the quantitative and the qualitative stage. In the quantitative one, the sample consisted of
247 professionals from the nursing staff of two hospitals in southern Brazil, a public and a philanthropist,
introducing an adapted instrument to ascertain situations leading to moral distress. The analysis followed
three steps: 1) descriptive analysis, 2) analyzes of variance, 3) regression analysis. Results show that
the instrument used is valid and reliable, thus meeting the factorial validity and internal consistency
requirements, to be used on nursing professionals. Five
constructs related to moral distress were
validated: lack of competence in the work team; disregard for patient autonomy, inadequate working
conditions, denial of the nursing role as patient’s lawyer in end-of-life situations; denial of the nursing role
as the patient’s lawyer. It was found that the perception of situations leading to moral distress is
enhanced in nursing specialists; nursing staff working in institutions with greater openness to dialogue,
which carry out team meetings, working at SUS (unified healthcare system) attendance units, with lower
working hours and greater
number of workers per patient. In the qualitative stage, semi-structured
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interviews were conducted with fifteen intentionally chosen nursing professionals, from an internal
medicine unit of a public hospital. Through Textual Discourse Analysis, two categories were established:
1) denial of self and other – where we realized that, in situations leading to moral distress, nursing staff
may carry out actions characterized mainly by inertia and conformism, avoiding confrontation with those
in power; 2) ability to care for oneself and for others - in which, nursing staff in situations leading to
moral distress, exercise power and strength, either through individual or collective actions. Nursing
needs to overcome such levels of immobility, seeking practical methods to change work environments
resulting from power and resistance exert, on an ethical and collective based relationships perspective.
Key words: Validation studies, Power, Burnout, Nursing ethics, Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2943/1/edison.pdf

Nº de Classificação: 17861
BARROS, Edaiane Joana Lima. O cuidado de enfermagem complexo, ecossistêmico e
gerontotecnológico ao idoso estomizado. 2012 . p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Santos, Silvana Sidney Costa
Resumo: Foi objetivo geral: Propor ações ecossistêmicas e gerontotecnológicas voltadas ao cuidado de
enfermagem complexo do idoso estomizado; os específicos: identificar as ações ecossistêmicas e as
gerontotecnológicas com vistas a um cuidado de
enfermagem/saúde ao idoso ostomizado, numa
abordagem complexa por meio da Classificação Internacional da Funcionalidade/Incapacidade/Saúde;
conhecer as tecnologias de equipamentos e educativas construídas a partir das vivências de idosos
ostomizados e por eles, como forma de autocuidado e promoção da saúde,
sob o olhar da
Complexidade; verificar os ambientes de cuidado dos idosos ostomizados, sob o olhar complexo. O
referencial teórico baseou-se na
Complexidade. Utilizou-se o estudo de caso, quando foi aplicado
instrumento adaptado da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, por
meio da entrevista complexa, observação e gravação. Participaram da pesquisa
dez idosos
estomizados. Foram locais do estudo o Serviço de Estomaterapia de um Hospital Universitário da região
sul do país e os domicílios, de junho a agosto de 2012. Na análise dos dados utilizou-se a orientação de
Yin. Como resultados foram investigados as condições de saúde, a compreensão acerca da ostomia, as
relações ambientais/tecnológicas e o ser humano idoso estomizado, cujos casos foram apresentados,
considerando-se a avaliação da funcionalidade segundo a
Classificação Internacional da
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Junto aos
casos foram propostas ações ecossistêmicas e
gerontotecnologias voltadas ao
cuidado de enfermagem complexo. São apresentados três artigos
científicos cujos
casos, nos quais foram propostas ações ecossistêmicas e gerontotecnológicas
entrelaçadas com a complexidade de Edgar Morin confirmando a tese, de que os idosos estomizados
apresentam especificidades, requerendo um cuidado de
enfermagem complexo voltado às
necessidades corporais, emocionais,
biopsicoespirituais e ambientais direcionando a ações
ecossistêmicas e gerontotecnológicas específicas. Procurou-se compreender as questões relacionadas
à funcionalidade, necessidades e incertezas dos idosos estomizados, tendo como meta contribuir para
os desafios em cuidar destes seres humanos na complexidade da vida.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Estomia, Idoso.
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Abstract: Main goal: To propose eco systemic and gerontology technological actions in the old Ostomy
patient complex nursing care; specific goal: to identify the eco systemic and gerontology technological
actions observing the nursing/health care to the old
Ostomy patient in a complex approach of the
Functionality/Incapacity/Health International Classification; to know the equipment technologies and the
educational technologies built parting from the patients’ experiences and by them, as a way of self-care
and health promotion, under a complex look; to verify the environment where the care to the patients
takes place under a complex look. The theoretic referential was based in the complexity. The study case
was used when the Functionality/Incapacity/Health International Classification adapted tool was applied
through a complex interview, observation and recording. Ten old Ostomy patients
took part in the
research. The Ostomy therapy service of a University hospital in the South of Brazil and the patients’
homes were the locals where the study took place from June to August, 2012. Yin orientation was used
in the data analysis. In the
results, the health conditions, the comprehension about Ostomy, the
environmental/technological relations and the old human being Ostomy patient
whose cases were
presented, were investigated considering the functionality
evaluation following the
Functionality/Incapacity/Health International Classification.
Along with cases, eco systemic and
gerontology technological actions in the complex nursing care were proposed. The study presents three
scientific articles in which cases were proposed the eco systemic and gerontology technological actions
together with the complexity of Edgar Morin, confirming the thesis that says the the old ostomy patients
show some specificities that claim for a complex nursing care to their corporal, emotional, biopsy-spiritual
and environmental needs, directing the specific eco systemic and gerontology technological actions. The
study also aimed to comprehend the issues related to the old Ostomy patients’ functionality, needs and
doubts in order to contribute to the challenges in caring these human beings in the life complexity.
Key words: Elderly, Ostomy, Nursing Care, Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2945/1/edaianebarros.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17865
BONOW, Clarice Alves. Percepção e comunicação de risco: avaliação de intervenção socioambiental
de enfermagem no processo deformação profissional de soldadores. 2012 . p. 151. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Cezar-Vaz, Marta Regina
Resumo: Considera-se que os trabalhadores que desenvolvem atividades de soldagem constituam-se
em
um grupo no qual a enfermagem possui ainda pouco conhecimento no que concerne a sua
inclusão como objeto de investigação ou mesmo como objeto de sua intervenção. E, entendendo que o
processo formador representa um momento prévio da prática e que ele possa induzir/direcionar e
habilitar práticas saudáveis, priorizar nesta pesquisa, como objetivo de investigação, o processo de
formação profissional de soldadores. Apresentam-se como objetivos: (1) sintetizar a contribuição das
pesquisas realizadas com aprendizes de solda; (2) identificar a percepção de aprendizes de solda
acerca dos fatores de risco físicos, químicos,
biológicos e fisiológicos a que estão expostos; (3)
identificar os tipos de acidentes ocorridos com aprendizes de solda; (4) relatar o desenvolvimento de
uma intervenção socioambiental como ferramenta de comunicação de risco à saúde de aprendizes de
solda; (5) avaliar a identificação de distúrbios de saúde autorreferidos por aprendizes de solda antes e
após a implementação de uma intervenção socioambiental de enfermagem. O presente estudo foi
realizado por meio de três métodos distintos com a finalidade de alcançar os objetivos estabelecidos:
revisão integrativa da literatura; estudo quantitativo, exploratório e descritivo e;
estudo quase
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experimental, não randomizado, do tipo antes e depois com aprendizes de solda. A revisão realizada no
período de 2002 a 20012, contou com a inclusão de dez textos. Os mesmos abordavam a relação entre
a exposição a fumos de solda e distúrbios respiratórios e genéticos; a exposição ao manganês e
distúrbios neuropsicológicos; o aprendizado on line da teoria da solda; ferramentas de auxílio para o
ensino da solda; estratégias para combater a falta de habilidade de soldadores e a necessidade de
treinamento para lidar com a automação da solda. Um estudo quantitativo foi conduzido com 161
aprendizes de solda, durante o ano de 2011. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista
estruturada com os aprendizes a respeito da percepção de riscos, da ocorrência de acidentes e do
tempo de experiência com solda. Os tipos de risco autorreferidos foram: físicos (96,9%); químicos
(95%); fisiológicos (86,3%) e biológicos (51,5%). Os acidentes de trabalho ocorreram com 39,7% da
amostra. Queimaduras ocorreram com 27,3% dos aprendizes. A análise inferencial mostrou que a
frequência da percepção de fatores de risco aumenta conforme o tempo de experiência dos aprendizes;
os que já passaram por acidentes durante a atividade de solda percebem maior quantidade de fatores
de risco do que aqueles que nunca os vivenciaram. E, Intervenção Sociooambiental de Enfermagem foi
realizada com 86 aprendizes de solda. Os resultados mostram diferença significativa para as médias pré
e pós-teste em relação a distúrbios osteomusculares e, aumento da média pós-teste para o sistema
cardíaco, respiratório e tegumentar. Ainda, houve correlação da idade dos aprendizes de solda com a
identificação de distúrbios de saúde.
Palavras-chave: Comunicação em saúde, Doenças profissionais, Enfermagem do trabalho, Riscos
ocupacionais, Soldagem.
Abstract: It is considered that workers who engage welding constitute themselves into a group in which
nursing has still little knowledge regarding their inclusion as an object of research or even as an object of
its intervention. And, considering that the formation process represents a previous moment of practice
and that it can induce / directing and enabling healthy practices, prioritize
this research, objective
research, the process of training of welders. We present the following objectives: (1) summarize the
contribution of research conducted with welding apprentices,
(2) identify the perception of welding
apprentices about the risk factors physical, chemical, biological and physiological they are exposed; (3)
identify the types of accidents involving
welding apprentices, (4) report the development of an
environmental intervention as a tool for communicating health risk of welding apprentices, (5) evaluate
the identification of health disorders self-reported by welding apprentices before and after implementation
of an environmental intervention in nursing. The present study was conducted using three different
methods in order to achieve the objectives established: an integrative literature review, quantitative,
exploratory and descriptive, quasi-experimental study, nonrandomized type with learners before and
after welding. A review conducted in the period from 2002 to 20012, counted with the inclusion of ten
texts. They addressed the relationship between exposure to welding fumes and respiratory disorders and
genetic exposure to manganese and neuropsychological disorders; online learning theory soldering;
tools to aid the teaching of welding; strategies to combat the lack of ability of welders and the need for
training to deal with the automation of welding. A quantitative study was conducted with 161 welding
apprentices during the year 2011. Data collection was conducted through a structured interview with the
learners about the perception of risks of accidents and years of experience with soldering. The types of
risk sel-reported were: physical (96.9%), chemicals (95%), physiological (86.3%) and biological (51.5%).
Work accidents occurred with 39.7% of the sample. Burns occurred with 27.3% of the learners. The
inferential analysis showed that the frequency of perception of risk factors increases as the length of
experience of the learners, those who have experienced accidents during activity welding perceive a
higher amount of
risk factors than those who never experienced. And nursing socioenvironmental
intervention was performed with 86 welding apprentices. The results show a significant difference for the
mean pre-and post-test in relation to musculoskeletal disorders, and increase the average post- test for
the cardiac, respiratory and cutaneous. Still, there was correlation of welding apprentices with identifying
health disorders.
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Key words: Welding, Occupational Health Nursing, Occupational Risks, Occupational Diseases, Health
Communication.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/clariceb.pdf
Nº de Classificação: 17878
ARAUJO, Marcio Flavio Moura de. Qualidade do sono de universitários e sua interface com a
síndrome metabólica e indicadores de saúde. 2012 . p. 216. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Damasceno, Marta Maria Coelho
Resumo: A qualidade do sono é um poderoso preditor de saúde, pois está relacionado com o risco para
problemas de saúde crônicos, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade e a SM. Esta é uma
agregação de problemas cardiometabólicos que eleva substancialmente a morbi-mortalidade humana
independente da causa. O
grau da relação entre SM e a quantidade/qualidade do sono já está
estabelecido em idosos, pessoas de meia idade, operários e até crianças, mas, em adultos jovens,
aparentemente saudáveis, ainda é desconhecido. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi
analisar a relação entre SM e indicadores de saúde com a qualidade do sono de universitários de
Fortaleza-Ceará. Pesquisa observacional, quantitativa, com desenho transversal. Foram avaliados 701
universitários de 24 cursos das seis áreas de conhecimento da UFC entre março e junho de 2011 em
duas etapas. Na primeira, os alunos preencheram um instrumento sobre indicadores sociodemográficos,
de saúde e uma versão validada e adaptada, aos padrões brasileiros, do Pittsburgh Sleep Quality Index.
Numa data posterior, com os alunos
em jejum por doze horas, coletaram-se os seguintes dados
bioquímicos: glicemia venosa de jejum, triglicerídeos, LDL-C, HDL-C e o cortisol. Nessa mesma ocasião,
foram mensurados pressão arterial, circunferência abdominal, peso corporal e altura. Analisaram-se os
componentes da SM consoante o critério da NCEP-ATP III. Os dados sofreram tripla digitação e foram
analisados no software STATA versão 8.0.
Parcela substancial dos universitários eram maus
dormidores (95,2%) enquanto uma minoria tinha SM (1,6%). Os alunos com menor duração do sono
foram os da área
de agrárias (6,24h DP± 1,23h) e tecnologia (6,29h DP± 1,24) (p=0,04). Grande
maioria dos alunos maus dormidores (39%) tinha uma renda supeior a seis salários mínimos (p=0,03).
Os universitários que moravam sozinhos (IC-95%- 1,03-1,08) (p<0,001) ou com os pais, (p<0,020), com
idade = 30 anos (IC95%-1,02-1,07)
(p<0,001), com médio risco para etilismo (IC95%-1,03-1,07)
(p<0,001) e os fumantes diários (IC95%-1,02-1,06) (p<0,001) apresentavam uma chance superior a
1,05, 1,05,1,05, 104 e 1,05, respectivamente, de possuir má qualidade do sono. Praticamente todos os
alunos com cortisol elevado (96,1%) tinham sono com eficiência de 65-74% (p=0,02). Há um aumento
de 5% na probabilidade de universitários maus dormidores apresentarem SM (RP=1,05; IC 95%:1,031,07) (p=0,013). Estes alunos também possuem uma chance superior a 1,05 de apresentar glicemia
elevada (RP=1,05; IC95%-1,03-1,07) (p<0,001). Não houve
correlação estatisticamente significante
entre os componentes da SM isolados e o PSQI. Portanto, os universitários maus dormidores possuem
uma probabilidade maior de apresentar SM comparativamente aos bons dormidores. É importante que
os profissionais de saúde considerem a avaliação da qualidade do sono desses jovens na prevenção e
combate à SM, assim como na elaboração de estratégias individualizadas para a promoção da saúde
deles.
Palavras-chave: Estudantes, Saúde do adulto, Síndrome X metabólica, Sono, Transtornos do sono.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Nº de Classificação: 17883
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MELO, Renata Pereira de. Resultado de enfermagem equilíbrio hídrico no pós-operatório de
cirurgia cardíaca: análise do conceito e construção de definições operacionais. 2012 . p. 222. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na promoção da saúde
Orientador: Lopes, Marcos Venícios de Oliveira
Resumo: Esta tese teve o objetivo de revisar o conceito do resultado de enfermagem Equilíbrio Hídrico
da Nursing Outcomes Classification (NOC) em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e
desenvolver definições operacionais. Para isso, realizou-se análise do conceito, segundo o modelo de
Walker e Avant (2005), utilizando a revisão integrativa para busca. A mesma foi empreendida de outubro
a dezembro/2010, com base nas questões norteadoras: Que indicadores permitem a avaliação do volume
de líquidos corporais no período pós-operatório de cirurgia cardíaca? Como esses indicadores são
definidos e como podem ser avaliados? Quais as características ou valores indicativos de normalidade e
de alteração no volume de líquidos corporais, no período pós-operatório de cirurgia cardíaca? Para
busca, utilizaram-se os descritores equilíbrio hidroeletrolítico, cirurgia torácica e período pós-operatório. A
amostra foi composta por artigos que contemplassem pelo menos uma das questões norteadoras; com
resumo disponível; texto completo acessível pelo Portal da CAPES, pelo sistema eletrônico da University
of Iowa ou pelo sistema de comutação; em português, inglês ou espanhol. Foram excluídos os editoriais,
cartas ao editor, estudos reflexivos, relatos de experiência, anais de eventos, produções duplicadas e
pesquisas com animais. Após o levantamento, as produções foram submetidas a quatro etapas de
avaliação, que resultaram na seleção de 48 artigos (CINAHL: 12; PubMed: 12; Scopus: 21; Lilacs: 3).
Destacaram-se os estudos de revisão narrativa, coorte e descritivos (nível de evidência IV e VI). A partir
da análise, identificaram-se quatorze indicadores, além dos vinte e três presentes no resultado Equilíbrio
Hídrico da NOC. A revisão integrativa teve contribuição limitada para a construção das definições
operacionais, sobretudo devido à natureza do conceito de interesse. A análise do conceito evidenciou os
atributos: movimento de solvente e/ou soluto (ativo ou passivo) através de membranas semi-permeáveis
e entre compartimentos fisiológicos; regulação efetiva por mecanismos homeostáticos (gradiente entre a
pressão hidrostática e coloidosmótica, eletroneutralidade e mecanismos neuro-hormonais); e manutenção
da concentração e do volume dos compartimentos. O caso modelo refletiu indivíduo saudável, com
funções hormonais e de controle dos compartimentos hídricos preservadas, enquanto os casos contrários
se opuseram aos atributos apenas em parte. Os casos limítrofes compreenderam as situações mórbidas,
nas quais ocorrem alteração de, no máximo, dois atributos. Os antecedentes do equilíbrio hídrico
corresponderam às condições orgânicas, comportamentais e/ou ambientais que se opunham àquelas
listadas para o desequilíbrio, ou mesmo sua ausência. Os consequentes do desequilíbrio abrangeram os
estados de déficit e excesso de líquidos, bem como os conceitos relacionados de hidratação, equilíbrio
eletrolítico (sódio) e perfusão, tanto sistêmica (volemia) quando localizada (tecidual). Já o consequente
do equilíbrio consistiu na homeostase hídrica ou na ausência dos consequentes de desequilíbrio,
enquanto os referentes empíricos corresponderam aos indicadores. A análise do conceito permitiu
delimitar seu escopo e identificar quais parâmetros asseguram sua presença ou mesmo sua alteração
(desequilíbrio). O mesmo engloba os fenômenos de equilíbrio eletrolítico, perfusão e hidratação e está
além da simples mensuração e controle das perdas e ganhos de líquidos. Como fase inicial da validação
do resultado de enfermagem, requer o desenvolvimento de pesquisa com experts e clínica.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Enfermagem, Equilíbrio Hidroeletrolítico, Formação de
conceito.

Abstract: This thesis aims to revise the concept of income nursing Hydro Balance of Nursing Outcomes
Classification (NOC) in patients after cardiac surgery and to develop operational definitions. For this, we
carried out analysis of the concept, according to the model of Walker and Avant (2005), using the
integrative review to search. The same was undertaken from October to December 2010, based on the
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questions: What indicators allow the assessment of body fluid volume in the postoperative period of
cardiac surgery? As these indicators are defined and how it can be? What characteristics or values
??indicative of normality and changes in body fluid volume in the postoperative period of cardiac surgery?
To search using the descriptors electrolyte balance, thoracic surgery and postoperative period. The
sample consisted of articles that addressed at least one of the guiding questions, with summary available;
Full text accessible by CAPES Portal, the electronic system of the University of Iowa or the switching
system, in Portuguese, English or Spanish. We excluded editorials, letters to the editor, reflective studies,
experience reports, conference proceedings, and duplicate productions animal research. After the survey,
the productions were subjected to four stages of evaluation, which resulted in the selection of 48 articles
(CINAHL: 12; PubMed: 12; Scopus: 21; Lilacs: 3). Stood out the review studies narrative and descriptive
cohort (level of evidence IV and VI). From the analysis, we identified fourteen indicators, in addition to
twenty-three presents the results of Hydro Balance NOC. The integrative review was limited contribution
to the construction of operational definitions, especially due to the nature of the concept of interest. The
analysis showed the attributes of the concept: moving solvent and / or solute (active or passive) through
semi-permeable membranes and between physiological compartments; effective regulation by
homeostatic mechanisms (gradient between colloid osmotic and hydrostatic pressure, electroneutrality
and mechanisms neuro- hormone) and maintaining the concentration and volume of the compartments.
The model case reflected healthy individual with hormone functions and control of the water
compartments preserved, while the opposite case opposed to the attributes in part. Borderline cases
understood the morbid situations in which changes occur, at most, two attributes. The background to the
water balance corresponded to organic conditions, behavioral and / or environmental opposed to those
listed for the imbalance, or even its absence. The resulting imbalance of covered states deficit and
excess liquid as well as the related concepts of hydration, electrolyte balance (sodium) and perfusion,
both systemic (blood volume) when located (tissue). Already a consequent balance consisted of water
homeostasis in the absence or the resulting imbalance, while empirical referents correspond to indicators.
The analysis of the concept allowed to delimit its scope and identify which parameters ensure its presence
or its amendment (imbalance). The same phenomena encompasses the electrolyte balance, perfusion
and hydration and is beyond simple measurement and control of fluid losses and gains. As the initial
phase of the validation result of nursing requires the development of research and clinical experts.
Key words: Nursing, Concept Formation, Electrolyte Balance, Nursing assessment.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.

Nº de Classificação: 17884
SILVA, Anna Paula Sousa da. Efeitos da aplicabilidade de um manual educativo para ações de
detecção precoce do câncer de mama. 2012 . p. 140. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Fernandes, Ana Fátima Carvalho
Resumo: O controle do câncer de mama fundamenta-se no mapeamento do risco, no planejamento e na
implementação de ações que visam à detecção de tumores cada vez menores, proporcionando
melhorar a assistência à saúde, diminuindo os gastos desnecessários e estimulando o desenvolvimento
de estratégias educativas. Objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de um
manual educativo
relacionado aos exames de detecção precoce do câncer de mama para mulheres. Trata-se de um
estudo quase-experimental, realizado no município de Fortaleza-Ce em uma Unidade Básica de Saúde.
A população do estudo foi composta por mulheres cadastradas na referida unidade que realizaram o
exame de prevenção ginecológica, nos meses de abril e maio de 2011, destinados para a primeira etapa
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da coleta de dados, sendo baseada no número de atendimentos ginecológicos mensais, totalizando
uma amostra de 294 mulheres, distribuídas equitativamente em grupo intervenção-GI e grupo controleGC. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista por meio de um formulário do tipo inquérito
CAP (conhecimento, atitude e prática), elaborado baseado no conhecimento dos exames de detecção
precoce e na realização correta dos mesmos, além de características
sócio-demográficas das
participantes e informações sobre fatores de risco para câncer de mama nestas mulheres. O estudo foi
desenvolvido em duas fases para o GI (inquérito CAP pré-intervenção acompanhado de uma sessão
educativa do manual com leitura posterior dos mesmos pelas participantes e consulta de retorno com
preenchimento do inquérito CAP pós- intervenção) e, uma fase para GC (inquérito CAP). O material
educativo aplicado trata-se de um manual de orientações a mulheres mastectomizadas onde foram
utilizados os dois primeiros capítulos que correspondem a explicações voltadas para os exames de
detecção precoce. Para a análise estatística, utilizou-se o programa SPSS versão 16.0 e os dados
foram tabulados, processados e analisados, em tabelas. Os testes estatísticos foram selecionados de
acordo com a necessidade da análise dos dados, a fim de alcançar os objetivos propostos, com
confiabilidade e validade do instrumento. Após análise dos dados observou-se a homogeneidade dos
dois grupos, mostrando a associação das variáveis sociodemográficas e das variáveis relacionadas aos
fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Contudo, puderam-se observar diferenças
significativas nos escores, no que se refere ao grau de conhecimento, atitude e a prática em relação à
realização dos exames de detecção precoce do câncer de mama, quando comparados após aplicação
da intervenção educativa, notando-se que o grupo intervenção pós-manual mostrou a maioria das
variáveis comparativas superiores às do grupo controle e às do grupo intervenção antes do manual, isto
é, após a aplicação do manual educativo, houve mudanças significantes voltadas para o diagnóstico
precoce do câncer de mama. O estudo tornou-se relevante à medida que propôs avaliar uma estratégia
de educação em saúde, a fim minimizar as lacunas do conhecimento e a realização dos exames de
detecção precoce do câncer de mama e, dessa forma, melhorar a assistência à saúde mamária. Nesse
sentido, comprova-se a tese de que a intervenção educativa, com a utilização de um manual educativo
sobre detecção precoce do câncer de mama para mulheres, possibilitou importantes resultados na
promoção da saúde mamária, através da prevenção secundária.
Palavras-chave: Detecção Precoce, Neoplasias da mama, Promoção da saúde.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Nº de Classificação: 17885
BESERRA, Eveline Pinheiro. Saúde do adolescente: ação educativa mediada pelo modelo de atividades
de vida. 2012 . p. 208. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Alves, Maria Dalva Santos
Resumo: A Enfermagem como profissão autônoma pode desempenhar diferente atuação assistencial, de
promoção e de recuperação da saúde do adolescente a partir de suas vulnerabilidades. Nesse âmbito, o
enfermeiro pode utilizar teorias e modelos de Enfermagem que focalizam uma atenção personalizada e
individualizada em prol da qualidade de vida. Com base no exposto, é explicitada a tese - O modelo de
Enfermagem de Roper, Logan e Tierney é capaz de ser utilizado como uma intervenção educativa grupal
com adolescentes para promover a saúde no contexto escolar. Logo, o objetivo geral deste estudo é
aplicar uma estratégia educativa grupal baseada no Modelo de Atividades de Vida para promoção da
saúde do adolescente. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou a pesquisa-ação,
realizado numa escola municipal de Fortaleza-CE com 25 adolescentes no primeiro momento da
pesquisa e 12 no segundo. O período de coleta de dados foi abril a junho de 2011. Instrumentos e os
procedimentos utilizados: observação, observação participante, diário de campo, filmagem, roteiro de
entrevista e estratégia educativa. Para estruturação da atividade educativa, utilizou-se a entrevista
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elaborada com questionamentos já recomendados pelo Ministério da Saúde para a atenção ao
adolescente, contudo, contemplou também os elementos do Modelo de Atividade de Vida, sendo este o
primeiro momento do estudo. Já o segundo foi a intervenção educativa composta de oito oficinas. Cada
uma possuía um título como tema central, mediada pela Pedagogia Dialógica, com duração de uma hora
e meia, uma vez por semana. Para problematizar as discussões, foram utilizados vídeos como
propagandas publicitárias do Ministério da Saúde sobre as temáticas a serem discutidas, também
reportagens divulgadas na mídia, caracterizaram-se como importante meio inicial de propor uma reflexão
sobre os diferentes temas discutidos nas oficinas. Foram respeitados os aspectos legais e éticos que
envolvem pesquisas com seres humanos. Neste estudo, o modelo de Enfermagem mediou uma pratica
educativa, mais sistematizada, caracterizando como um guia passível de adaptação para a realidade dos
adolescentes inseridos no âmbito escolar. Os pressupostos do modelo de atividade de Roper, Logan,
Tierney subsidiaram a elaboração e a execução desta atividade educativa numa abordagem grupal.
Proporcionavam um diálogo que envolvia as vivências daquele grupo pesquisado, sendo possível por
meio da atividade educativa descobrir a realidade diária de cada adolescente, permitindo direcionar as
orientações tanto nas vulnerabilidades intrínsecas de sua adolescência como para as especificas do
grupo. Com efeito, a execução das oficinas considerou contextualizações biológica, psicológica,
socioculturais, ambientais e político-econômicas do grupo e/ou indivíduo que são fatores influenciadores
do modelo. A abordagem educativa proporcionou a reflexão desde seu contexto para formação de
sujeitos “empoderados”. Embora seja uma estratégia grupal, a preocupação é com o individuo,
caracterizando uma atenção individualizada. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de ações
criativas para pratica de enfermagem, explorando teorias e modelos numa tentativa de agregar a tríade
teoria, pratica e pesquisa.
Palavras-chave: Educação em saúde, Modelos de enfermagem, Saúde do adolescente.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4704/1/2012_tese_epbeserra.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17886
MENDES, Larissa Loures. Ambiente construído e ambiente social - associações com o excesso de
peso em adultos. 2012 . p. 134. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: Características do ambiente no qual as pessoas vivem, como nível socioeconômico da
vizinhança, disponibilidade e acesso para a aquisição de gêneros alimentícios saudáveis, oportunidades
para a prática de atividade física e deslocamento a pé ou de bicicleta, têm sido propostas como fatores
associados à epidemia de obesidade em diversos países. Este estudo
tem por objetivo estimar
associações das variáveis ambientais e individuais com o excesso de peso na população adulta da
cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo foi desenvolvido utilizando dados do Sistema de
Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por meio de
Inquérito Telefônico (VIGITEL) com informações da amostra de Belo Horizonte para os anos de 2008 e
2009. Para compor os dados individuais entrevistas telefônicas com informações sociodemográficas,
alimentação, peso, altura, atividade física e informações do estado de saúde foram utilizadas. Para
caracterizar o ambiente construído, utilizaram-se informações georreferenciadas com
endereços e
códigos de endereçamento postais (CEPs) dos supermercados, superlojas,
hipermercados e
estabelecimentos especializados na venda de frutas, legumes e verduras, com o intuito de avaliar a
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disponibilidade dos alimentos. Além disso, informações georreferenciadas dos parques, praças públicas,
locais para a prática de atividade física e densidade populacional foram utilizados para compor as
variáveis do ambiente construído. O índice de vulnerabilidade à saúde (IVS), a taxa de homicídio e a
renda do setor censitário foram utilizadas para caracterizar o ambiente social. O nível de agregação
utilizado para analisar os dados foi o setor censitário. A regressão de Poisson multinível não foi utilizada
para caracterizar o modelo final, pois os dados não apresentavam estrutura hierarquizada.
Foram
propostos cinco modelos ajustados. Verificou-se que o 2° e 4° quartis de densidade
populacional
apresentaram uma relação inversa com o excesso de peso. Indivíduos que
residiam em setores
censitários com o IVS muito elevado apresentaram maiores prevalências de excesso de peso e essa
relação se mantém consistente em todos os modelos. Em relação ao
ambiente social a taxa de
homicídio foi diretamente associada ao excesso de peso. Nos demais modelos, foram adicionadas
variáveis individuais relacionadas ao estilo de vida e aos comportamentos de saúde. Verificou-se que o
hábito de assistir televisão todos os dias da semana, o não deslocamento para o trabalho a pé ou de
bicicleta e o pior autorrelato do estado de saúde se associaram diretamente ao excesso de peso.
Variáveis relacionadas ao consumo alimentar como o hábito de consumir leite integral e o hábito de
consumir frango com pele foram também diretamente associadas ao excesso de peso. As evidências
encontradas neste estudo mostram que características dos locais em que as pessoas vivem estão
associadas ao excesso de peso.
Palavras-chave: Meio ambiente, Obesidade, Sobrepeso.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8UQG92/tese_larissa_2012_definitiva_21_05.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17889
MATOSO, Leonardo Ferreira. Estudo longitudinal dos fatores relacionados à infecção e reinfecção
pelo Schistosoma mansoni em área endêmica, Minas Gerais. 2012. p. 134. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Gazzinelli, Andréa
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre a infecção e a reinfecção pelo
Schistosoma mansoni e os fatores demográficos, socioeconômicos, imunológicos e de contato com
água, em 127 indivíduos residentes em Virgem das Graças, área rural endêmica do município de Ponto
dos Volantes, Minas Gerais. Foram coletados dados socioeconômicos, demográficos e de contato com
água além de fezes e sangue para análises parasitológicas e
sorológicas de todos os indivíduos
participantes do estudo no período entre 2001 e 2009. O soro foi utilizado para avaliação da reatividade
dos anticorpos IgE e IgG4 específicos contra antígenos do ovo (SEA) e do verme adulto (SWAP). A
prevalência da endemia no inicio do
estudo (2001) foi 59% (IC 95%= 50,38- 67,72) e a média
geométrica de ovos por grama de fezes (OPG) de 61,05 (IC95%= 58,70 – 63,40). Um ano após o
tratamento de todos os
indivíduos (2002), a prevalência e a carga parasitária reduziram
significativamente para
16,5% (IC 95%= 9,98 – 23,08) e 40,6 opg (IC 95%= 37,80 – 43,42),
respectivamente. Em 2005, a prevalência aumentou para 27,6% (IC 95%= 19,68 – 35,43), mas a carga
parasitária manteve-se semelhante à de 2002 sendo de 39,81 opg (IC95%= 37,27 – 42,35). No último
ano avaliado (2009) a prevalência permaneceu em 26,8% (IC 95%= 18,96 – 34,57), mas a carga
parasitária reduziu significativamente para 8,78 opg (IC 95%= 6,45 – 11,11) quando comparada aos
anos anteriores. A análise multivariada mostrou que a idade, o contato com água e as características
imunológicas foram associadas à infecção pelo S. mansoni. Um maior risco de infecção foi observado
nos indivíduos mais jovens (6-14 e 15-29 anos) e naqueles que realizavam atividades de pescar e
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atravessar o córrego. Foi evidenciado também que o aumento na reatividade de IgG4 anti-SEA e SWAP
e da razão entre IgG4/IgE contra esses antígenos relacionaram-se ao risco de infecção pelo parasito,
deixando os indivíduos mais susceptíveis. A análise da reatividade de IgE anti-SEA e SWAP mostrou
um aumento ao longo do tempo tanto para os indivíduos infectados quanto para os não infectados e
quando estratificados por idade, foi mais expressivo a partir de 2005. Em relação ao anticorpo IgG4,
foram observadas reatividades significativamente mais elevadas deste anticorpo contra o antígeno SEA
nos indivíduos infectados em todos os períodos investigados. A reatividade dos anticorpos IgG4 antiSEA por idade mostrou uma redução progressiva e significativa ao longo do tempo, exceto para os
indivíduos mais jovens (6-14 anos). Na reinfecção, houve um aumento progressivo e significativos da
reatividade de IgE anti-SEA e SWAP ao longo do tempo tanto no grupo do indivíduos que reinfectaram
quanto naqueles que não reinfectaram sendo a distribuição da reatividade similar entre os grupos. A
análise da área da curva ROC mostrou que os anticorpos IgG4 anti-SEA tiveram um poder significativo
de predizer a infecção pelo S. mansoni em todos os anos investigados. Os anticorpos IgG4 anti-SEA e
razão entre IgG4/IgE anti-SEA apresentaram uma baixa capacidade de predizer a reinfecção, com a
área da curva em torno de 66%. Conclui-se que o fator imunológico não é o único que explica o fato do
indivíduo estar ou não infectado pelo S. mansoni e que somente a reatividade de anticorpos IgG4 antiSEA podem ser utilizados como biomarcadores imunológicos de
monitoramento para predizer a
presença da infecção pelo S. mansoni em áreas endêmicas.
Palavras-chave:
População rural.

Epidemiologia,

Esquistossomose,

Fatores

socioeconômicos,

Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8U5F7R/tese_leonardo_ferreira_matoso.pdf?sequence=1

Imunoglobulina,

integral:

Nº de Classificação: 17892
AMARAL, Evaldo Pinheiro. Análise da influência de fatores genéticos na suscetibilidade à
Hanseníase na população da microrregião de Almenara, Minas Gerais. 2012 . p. 124. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que apresenta um largo espectro de
manifestações clínicas. Essa grande variação é determinada pela resposta imunológica do hospedeiro à
infecção pelo Mycobacterium leprae, que por sua vez é influenciada pela composição genética do
indivíduo. A maioria dos genes e regiões genômicas associadas com a suscetibilidade ou resistência à
doença estão
relacionadas à produção de citocinas e outras moléculas importantes das vias
imunológicas. No entanto, embora esta hipótese seja amplamente aceita, diferentes estudos realizados
com populações distintas apresentam resultados muitas vezes discordantes ou controversos. Por esta
razão, torna-se necessária a realização de estudos adicionais, com diferentes desenhos e populações,
visando replicar e validar os resultados já encontrados. O objetivo deste estudo foi analisar a influência
de polimorfismos de base única (SNP) na suscetibilidade à hanseníase na população da microrregião de
Almenara, Minas Gerais. Para tal fim, utilizou-se um
estudo baseado em famílias e a análise foi
realizada por meio do Teste de Desequilíbrio de Transmissão (TDT). Foram analisados polimorfismos
dos genes TLR1, NOD2, LTA4H, IFNG e IL10. A amostra populacional foi composta por 125 núcleos
familiares de casos de hanseníase residentes nos municípios de Almenara,
Felisburgo, Jacinto,
Jordânia, Palmópolis e Rubim, totalizando 447 indivíduos. Foram realizadas meta-análises para se
estimar as medidas de associação de consenso entre os estudos disponíveis sobre os genes TLR1,
IFNG e IL10. A análise
do desequilíbrio de transmissão identificou a associação estatisticamente
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significativa dos SNPs rs4833095 e rs5743618 do gene TLR1 e a hanseníase per se, com os alelos G e
T, respectivamente, associados à suscetibilidade à doença. A
análise da transmissão desses dois
marcadores também indicou que os haplótipos G/T e A/G (rs4833095/rs5743618) estavam associados à
suscetibilidade e à resistência à hanseníase, respectivamente. Não foram encontradas associações
significativas entre os alelos e haplótipos dos demais polimorfismos estudados e a
doença. Os
resultados das meta-análises mostraram associações estatisticamente significativas para a combinação
dos estudos sobre os SNP dos genes TLR1
(rs4833095 e rs5743618), IFNG (rs2430561) e IL10
(rs1800871). Os resultados
obtidos confirmaram o papel do gene TLR1 na regulação da resposta
imunológica ao M. leprae e apontaram para a necessidade de novos estudos sobre os demais genes
analisados para que se obter resultados conclusivos.
Palavras-chave: Hanseníase/epidemiologia, Hanseníase/imunolgia, Polimorfismo genético.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.

Nº de Classificação: 17894
PENIDO, Cláudia Maria Filgueiras. Análise da implicação de apoiadores e trabalhadores da
estratégia de saúde da família no apoio matricial em saúde mental O objetivo geral com este
estudo foi analisar a implicação de apoiadores matriciais em saúde mental. 2012 . p. 172. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: O objetivo geral com este estudo foi analisar a implicação de apoiadores matriciais e
trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família no Apoio Matricial em Saúde Mental (AMSM) em
Santa Luzia-MG Como objetivos específicos, descrever a história de implementação do AMSM no
município de Santa Luzia-MG e analisar sua fundação
institucional, bem como compreender as
diferentes formas de implicação de apoiadores matriciais e trabalhadores da Estratégia de Saúde da
Família no AMSM. A Análise
Institucional de René Lourau é o referencial teórico-metodológico –
notadamente seu conceito de implicação, compreendido como a relação que os atores estabelecem
com a instituição, no caso, o AMSM. A implicação da pesquisadora, também gestora do AMSM, é
analisada transversalmente à pesquisa, apoiada na escrita diarística. Dados foram coletados
em
consultas a documentos, grupos focais com trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família (agentes
comunitários de saúde, enfermeiros e médicos), apoiadores matriciais
(psiquiatras, psicólogos e
estagiários de psicologia) e entrevistas com gestores. Inicialmente, utilizou-se a técnica da Análise
Estrutural da Narração, baseada em Demazière e Dubar, para organizar dados coletados em grupos
focais e entrevistas. Posteriormente, foram realizadas
releituras do material para identificação dos
analisadores, elementos que propiciaram a análise da implicação dos atores. Houve frágil pactuação da
estratégia matricial, quando de sua implantação, entre Estratégia de Saúde da Família e Saúde Mental.
Identificou-se cisão fundadora na instituição AMSM em Santa Luzia – repetindo imprecisão das políticas
públicas da área, no âmbito nacional –, o que colaborou para resistências em relação a ele. Apoiadores
mantêm, em relação ao AMSM, uma inquietude pelos graus de liberdade e improviso e também um
prazer pela sua cogestão. Há, eventualmente, uma sobre implicação
na metodologia matricial. A
implicação dos trabalhadores das equipes de Saúde da Família
no AMSM é marcada pelo
reconhecimento do aumento do grau de autonomia, da segurança para o cuidado em saúde mental e do
estreitamento do vínculo com os usuários. Isso colabora para que os trabalhadores considerem o AMSM
como um suporte face à sobrecarga da magnitude epidemiológica dos transtornos mentais. Apoiadores
usam do saber para justificar decisões sobre aspectos do processo de trabalho, o que gera conflitos
entre as equipes.
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Palavras-chave: Análise Institucional, Apoio Matricial, Atenção primária à saúde, Estratégia de saúde da
família, Saúde mental.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.

Nº de Classificação: 17895
WINGESTER, Edna Lucia Campos. Efeitos de uma intervenção educativa para a decisão autônoma
em ensaios clínicos: estudo com uma população. 2012 . p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Bethony, Maria Flávia Gazzinelli
Resumo: Este estudo foi desenvolvido no contexto do preparo de uma população vulnerável para se
inserirem em um ensaio clínico que tinha como objetivo o desenvolvimento de um alimento funcional.
Teve como objetivo analisar o efeito da intervenção educativa pautada nas representações sociais dos
participantes e no modelo Health Action Process Approach (HAPA). A premissa que norteou esse
estudo é que esta intervenção ao considerar as variáveis sócio-cognitivas do modelo HAPA- Percepção
de risco, Expectativa com os resultados, Autoeficácia e Planejamento - favorece a decisão autônoma
dos participantes, e a adoção dos comportamentos requeridos em um ensaio clínico. Para intervenção
educativa foram elaboradas duas estratégias educacionais: Um jogo de tabuleiro e uma montagem de
uma casa com peças de Lego. Os dados foram coletados através de um questionário sócio cognitivo
(QSC) antes e após as intervenções educativas e analisados no SPSS14.
Aplicou-se o teste de
Mcnemar para comparação dos dados pareados. A percepção do risco foi avaliada em termos da
possibilidade de contrair as
verminoses, os possiveis sintomas e não se tratar. A susceptibilidade
relativa a região de moradia e a habitos de vida obtiveram p =0,05. Após a intervenção 81,9%
passaram a reconhecer que podem ter vermes e não apresentarem sinais e/ou sintomas (p =0,05). A
expectativa dos voluntários com os resultados foi avaliada em relação ao conhecimento sobre os
benefícios e riscos que teriam ao aderirem ao ensaio clínico. A compreensão dos benefícios se altera
em relação a ter tratamento para outras doenças e adquirirem imunidade por participar da pesquisa (
p<0,05). A compreensão dos riscos não se alteram significativamente com a intervenção. A autoeficácia
foi avaliada como em três estágios distintos da adoção de um novo
comportamento: adesão,
manutenção e recuperação. A autoeficácia dos voluntários para aderir e se manter no ensaio clínico já
era alta e sofre pouca variação com destaque para a prontidão em participar do ensaio clinico antes
da intervenção. A autoeficácia de recuperação sofreu alteração da intervenção educativa nas questões
sobre permanecer na pesquisa mesmo se esquecendo
de realizar uma das tarefas e sobre a
necessidade de superar as dificuldades para permanecer na pesquisa (p<0,05). capacidade de planejar
a participação na pesquisa foi avaliada em termos do, quando, como, e o que planejar. Houve um
aumento significativo do número de voluntários que reconheceu a capacidade de planejar as ações da
pesquisa pensando em como inseri -las na sua rotina (p<0,05). Os resultados demonstram que a
intervenção educativa desenvolvida neste estudo atuou nas condições fundamentais que intervêm para
a adoção do comportamento requerido na pesquisa e favoreceu
condições para o exercício da
autonomia.
Palavras-chave: Autonomia pessoal, Bioética, Comportamento de escolha, Ética em pesquisa,
Exposições educativas, Populações vulneráveis.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
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Nº de Classificação: 17900
SANTOS, Tatiana Vasques Camelo dos. Acesso aos serviços de saúde: perspectivas de profissionais
e usuários. 2012 . p. 154. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, Organização e Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Penna, Cláudia Maria de Mattos
Resumo: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, de caráter descritivo, fundamentado na Sociologia
Compreensiva do Cotidiano. Tem como objetivo geral: analisar o acesso aos serviços de saúde na
perspectiva dos usuários e profissionais de saúde, e específicos; descrever as situações cotidianas que
demandam a utilização dos serviços de saúde; identificar as tecnologias de trabalho dispensadas pelos
profissionais de saúde aos usuários; Compreender, na percepção dos usuários e
profissionais, a
resolutividade das ações desenvolvidas no âmbito dos serviços de saúde. O estudo foi realizado em três
unidades de Estratégia de Saúde da Família e na Unidade de Pronto Atendimento situadas no município
de Manhuaçu - MG. Foram sujeitos deste estudo 25 profissionais atuantes nas unidades de saúde que
serviram como cenário e mais 17 usuários do sistema de saúde. Os dados foram coletados a partir de
entrevistas semi-estruturadas e observação e ocorreram em dois momentos: a primeira etapa da coleta
dos dados ocorreu nos meses de fevereiro a abril de 2010, e a segunda realizada nos meses de
novembro e dezembro de 2010. Os dados, após transcritos, foram analisados mediante análise de
conteúdo proposta por Bardin. A análise dos dados permite inferir que boa parte dos atendimentos em
saúde no município ocorre a partir da demanda espontânea dos usuários, o que reafirma de certa
maneira o modelo médico-centrado voltado para a doença. Isso porque o interesse que se apresenta é
por consulta, geralmente médica, com encaminhamento para especialistas e distribuição gratuita de
medicamentos. Evidenciou-se que os profissionais deparam-se com manifestações de doenças que são
fortemente
influenciadas pelo contexto social. Neste sentido, pode-se conferir que as demandas
sociais são presentes e percebidas pelos profissionais atuantes nas unidades de ESF, sendo eles
sensíveis a elas, porém parecem não possuir dispositivos tecnológicos
para saná-las, até porque
exigirão atividades em conjunto com outros setores da sociedade. Constatou-se que o acesso aos
serviços de saúde dá-se pelas dimensões: contextos econômico, social e geográfico, demandas social,
cultural e biológica, dentre outras, acolhimento e vínculo com o serviço, serviços ofertados e crenças. A
partir disso, foi elaborada a Matriz Multidimensional de Avaliação do Acesso, que permite avaliar as
forças de atração e repulsa em cada uma das dimensões que conduzem o usuário a acessar / utilizar o
serviço. Permite a identificação de quais forças, naquele momento específico, estariam se sobrepondo
as demais e estariam levando o usuário a buscar, e em que condições, o serviço de saúde. Sugere-se
que estudos sejam feitos de forma a testar a operacionalização da análise a partir da Matriz bem como
contemplar novas nomenclaturas, para dar conta de formalizar os diagnósticos que recaiam sobre as
forças sociais e culturais, no intuito de conjugar todas as tecnologias
disponíveis que influenciam
diretamente a questão do acesso, com vistas à resolutividade.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, Estratégia de saúde da família, Necessidades e
demanda de serviços de saúde.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA93ZLJZ/tatiana_vasques_camelo_dos_santos.pdf?sequence=1
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OLIVEIRA, Celia Maria de. Construção e validação de um instrumento imagético para avaliação da
intensidade e localização da dor em adultos com plexobraquialgia. 2012 . p. 94. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: Entre os traumas, os que atingem o pescoço e o ombro são considerados críticos, pois
causam tração/ estiramento, levando a lesões do plexo braquial, cuja estrutura nervosa é formada nos
segmentos medulares C5, C6, C7, C8 e T1. Traumas de plexo braquial provocam disfunção por lesão
neurológica e pela dor no membro afetado. Esse tipo de dor perdura e produz sofrimento físico e
psicológico, interferindo na vida cotidiana,
social e econômica. Os instrumentos existentes para
avaliação de dor não atendem a especificidade da braquialgia para avaliação mais acurada, ou seja, a
extensão da dor, dentro de um trajeto plexular. Portanto, tornou-se necessária a elaboração e validação
de um instrumento imagético para avaliação da dor em adultos com plexopatia braquial que seja de fácil
e rápida aplicação, e que, sobretudo, caracterize a dor em relação à intensidade, à localização e à
extensão, dentro de um trajeto plexular. O estudo foi desenvolvido em etapas: construção de uma
escala de cores em uma população em geral (n:405) para mensurar a intensidade de dor; com o
seguinte resultado: amarela para representar dor leve, alaranjada para dor moderada, vermelha para
dor forte e preta para pior dor imaginável. Construção e validação clínica de um instrumento imagético
para a localização e mensuração da intensidade da dor. Identificou-se o perfil
demográfico e
epidemiológico dos pacientes que participaram da validação clínica do instrumento. Houve predomínio
de adultos jovens, do sexo masculino, que não completaram o ensino fundamental, com atividades
braçais e que sofreram acidentes motociclísticos. A escala de cores foi validada junto aos pacientes com
um índice de
concordância de 98,9% entre eles. Para validar a localização da dor no diagrama
corporal, o instrumento foi aplicado em 35 pacientes e a cirurgia foi escolhida como critério externo. Na
validação obteve-se um índice de especificidade alto para cada tronco, baixo quando a lesão era em
todos os troncos e índice de sensibilidade baixo para cada tronco e alto quando a lesão era em todos os
troncos. Apresenta-se, como resultado do estudo, uma escala de cores para mensurar a intensidade de
dor em geral e um instrumento imagético para localização e mensuração da dor em pacientes com
plexopatia braquial.
Palavras-chave: Avaliação de Dor, Dor, Estudo de validação, Plexo braquial.

Abstract: Neck and shoulder traumas cause traction/ stretch which induces lesions on the brachial
plexus, whose nervous structure is formed at C5, C6, C7, C8 and T1. Brachial plexus trauma causes
dysfunction by neurologic lesion and by pain on the affected limb. This pain persists and brings physical
and psychological suffering and interferes in the
person’s social and economic daily life. Current
accessible tools to assess pain do not serve to the specificity of brachialgy to allow a more accurate
assessment, i.e., the pain extent in the path of the plexus. Therefore, there was a need for creating and
validating an imaging tool to assess pain in adults with brachial plexopathy, which can provide a fast
and easy implementation and allow to distinguish the pain’s intensity, site and extent in the plexus path.
This study was accomplished in phases: creation of a scale with colors among a general population
(n=405) to measure pain intensity; presenting the following results: yellow to indicate light pain, orange
for mild pain, red for strong pain, and black for unbearable pain. Creation and clinical validation of an
imaging tool to locate and measure the pain intensity in patients with brachial plexopathy. Participants’
demographic and epidemiological profile was identified. The majority was composed by young adults,
male, who had less than 11 years of education, who was engaged in manual labors, and who suffered a
motorcycle accident. The scale with colors was validated and rendered an agreement of 98.9% among
the patients. To validate pain site on the body diagram, the tool was applied among 35 patients and
surgery was chosen as an external criterion. Specificity index was high for each trunk and low when the
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lesion was present in all the trunks. Sensitivity was low for each trunk and high when the lesion was in all
the trunks. Results of the study provide a scale with colors to measure pain intensity and an imaging tool
to pinpoint and measure pain in patients with brachial plexopathy.
Key words: Validation Study, Brachial Plexus, Pain, Pain Assessment, Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA92VGRP/c_lia_maria_de_oliveira_sem_a_p_gina_72.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17909
PAIVA, Maria Henriqueta Rocha Siqueira. Acidentes ocupacionais por exposição a materiais
biológicos entre trabalhadores do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de Minas Gerais.
2012 . p. 133. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos a Saúde
Orientador: Oliveira, Adriana Cristina de
Resumo: Acidentes ocupacionais por exposição a material biológico (MB) constituem frequente
preocupação quanto a sua prevalência e estratégias de prevenção. Dentre os profissionais que atuam
em situações de emergência, destacam-se aqueles do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, por
realizarem atendimento pré-hospitalar (APh) às urgências em condições adversas. Considerando-se
que os acidentes de trabalho com exposição a MB envolvendo estes profissionais são conhecidos
apenas em esfera local e que esta equipe atua constantemente em condições de alto risco ocupacional,
propõe-se determinar sua prevalência, características e condutas pós-acidentes e analisar a situação
vacinal para hepatite B, tétano e difteria destes trabalhadores. Trata-se de um estudo epidemiológico, de
delineamento transversal, realizado com profissionais do APh Público do estado de Minas Gerais. Os
dados foram coletados entre dezembro de 2011 e julho de 2012, por meio de questionário estruturado,
digitados e analisados pelo programa estatístico SPSS, versão 18.0.
Para a caracterização da
população, realizou-se análise descritiva. Para verificar possíveis associações entre a ocorrência de
acidentes ocupacionais e as demais variáveis, utilizou-se a técnica de regressão logística multinomial,
considerando a significância estatística de p < 0,05
e IC de 95%. Participaram deste estudo 487
trabalhadores, sendo 124 médicos (25,5%), 60
enfermeiros (12,3%), 173 técnicos de enfermagem
(35,5%) e 130 condutores (26,7%). Verificou-se predominância de profissionais do sexo masculino
(62,8%), 58,5% com idade superior a 36 anos (22 – 60anos), 56,5% jornada de trabalho semanal inferior
a 40 horas (12 – 48horas) e com mais de um vínculo empregatício (67,3%). A prevalência global de
profissionais acidentados com exposição a MB foi de 17,0% (83/487), sendo que 47,9% por
via
percutânea; 39,7% mucosas e 12,4% pele não íntegra. Dentre os profissionais
acidentados,
destacaram-se os técnicos de enfermagem (44,6%), seguidos dos médicos (24,1%). Em relação às
condutas pós-acidente, verificou-se que 35,5% dos profissionais realizaram avaliação médica; para
29,7% dos casos foi emitida a comunicação de acidente de trabalho; em 13,2% foi colhida sorologia da
fonte e do profissional para hepatite B; em 9,1% para HCV e em 10,7% para HIV. O acompanhamento
sorológico foi informado por 4,9% dos acidentados para hepatite B; em 2,5% para hepatite C; e em 5,8%
para HIV. Quanto à cobertura vacinal, verificou-se que 66,1% dos profissionais referiram ter completado
o
esquema de imunização básica para hepatite B e 75,8% para tétano e difteria. Em relação à
realização da sorologia para hepatite B, 41,9% dos trabalhadores confirmaram tal procedimento. Esteve
associada ao acidente ocupacional com exposição percutânea a material biológico a variável carga de
trabalho semanal superior a 40 horas (OR = 1,42; IC 95%: 1,22 – 1,79; p < 0,005); e acidente por
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contato com mucosas a variável carga de trabalho semanal superior a 40 horas (OR = 2,26; IC 95%;
1,06 – 4,83; p < 0,005) e a variável sexo (OR = 2,02; IC 95%; 1,01 – 4,04; p < 0,034). Os resultados
deste estudo evidenciam a necessidade de
implementação de um sistema efetivo de vigilância e
controle dos profissionais expostos ocupacionalmente a MB, bem como da situação vacinal e sorológica
de todos os profissionais do APh.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Equipe de assistência ao paciente, Exposição a agentes
biológicos, Serviços médicos de emergência.
Abstract: Occupational accidents due to exposure to biological material (BM) represent a frequent
concern, considering their high prevalence and prevention strategies. Among emergency care
professionals, Mobile Emergency care professionals stand out, as they deliver Prehospital care (PhC) to
emergencies in adverse conditions. As occupational accidents involving exposure to BM are only known
locally and this team is constantly active in high-risk occupational conditions, the aim is to determine their
prevalence, characteristics and post-accident conducts and to analyze the vaccine coverage for hepatitis
B, tetanus and diphtheria among these workers. An epidemiological study with a cross-sectional design
was carried out, involving professionals from the public PhC service in the State of Minas Gerais. Data
were collected between December 2011 and July 2012, using a structured questionnaire, and then typed
and analyzed in SPSS statistical software, version 18.0. To characterize the population, descriptive
analysis was applied and, to check for possible associations between occupational accidents and the
other variables, the multinomial logistic regression technique was used, with statistical significance set at
p<0.05 and a 95% CI. Study participants were 487 workers, with 124 physicians (25.5%), 60 nurses
(12.3%), 173 nursing technicians (35.5%) and 130 drivers
(26.7%). A predominance of male
professionals was verified (62.8%), 58.5% over 36 years of age (22 – 60 years), 56.5% working less than
40 hours per week (12 – 48hours), and 67.3% with more than one job contract. It was verified that the
global prevalence of occupational accidents involving exposure to biological material corresponded to
17.0% (83/487), 47.9% percutaneous exposure; 39.7% mucosal exposure; and 12.4% non-intact skin.
Among accident victims, nursing technicians stood out (44.6%), followed by physicians (24.1%). With
respect to immediate post-accident conducts, 35.5% of professionals went through medical assessment,
the occupational accident report was completed in 29.7% of cases and, in 13.2%, serology was collected
from the source and the professional for hepatitis B; in 9.1% for HCV and in 10.7% for HIV. Serology
monitoring for one year was informed by 4.9% of accident victims for hepatitis B, by 2.5% for hepatitis C
and by 5.8% for HIV. As for the vaccine coverage, 66.1% of the professionals indicated they had
completed the basic
immunization scheme for hepatitis B and 75.8% for tetanus and diphtheria.
Regarding
serology for hepatitis B, 41.9% of the workers confirmed this procedure. Occupational
accidents with percutaneous exposure to biological material were associated with the weekly workload
over 40 hours variable (OR = 1,42; IC 95%: 1,22 – 1,79; p < 0,005); and accident involving contact with
mucosal to the weekly workload over 40 hours variable (OR = 2,26; IC 95%; 1,06 – 4,83; p < 0,005) and
sex variable (OR = 2,02; IC 95%; 1,01 – 4,04; p < 0,034). These study results evidence the need to put
in practice an effective surveillance and control system for professionals with occupational exposure to
biological material, as well as for the vaccine and serology coverage of all PhC professionals.
Key words: Emergency medical services, Accidents, occupational, Exposure to biological agents, Patient
care team.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
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ROQUETE, Fátima Ferreira. Identidade e competências profissionais: um estudo com diretores
executivos de uma cooperativa de trabalho médico de Minas Gerais. 2012 . p. 230. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, Organização e Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: O sistema de saúde no Brasil é constituído por três subsistemas imbricados: o Sistema Único
de Saúde, subsistema público; o privado, subsistema de desembolso direto; e a atenção médica
suplementar, subsistema conhecido também como mercado de planos e seguros privados de saúde. Em
2012, mais de um quarto da população brasileira estava vinculada à assistência suplementar, sendo que
36% desses beneficiários eram assistidos por 326 cooperativas de trabalho médico Unimed, a maior rede
de assistência médica suplementar do País, presente em mais de 83% do território nacional e contando
com 112 mil médicos associados. Cada cooperativa é independente, propriedade do grupo de médicos a
ela associados, que são os responsáveis por sua gestão. Fatores relacionados com transformações do
ambiente global, bem como aspectos específicos da realidade nacional, acrescidos por especificidades
da gestão cooperativista, vêm criando um cenário complexo de atuação para aqueles médicos que se
tornam diretores executivos de uma cooperativa Unimed. Assim, o objetivo do presente estudo foi
analisar a configuração da identidade de cooperados diretores executivos de uma cooperativa de trabalho
médico, considerando as competências profissionais mobilizadas para o exercício da função. O cenário
do estudo foi uma cooperativa Unimed, situada no interior de Minas Gerais. Como sujeitos participaram
29 profissionais, divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi composto por quatro médicos-cooperados
que exerciam a função de gestores na cooperativa atuando como diretores executivos. Estes foram
aqueles cuja identidade e competências se buscou conhecer e, portanto, sujeitos chamados de primários.
O segundo grupo, denominado sujeitos secundários, foi composto por 25 profissionais que compartilham
o cotidiano do trabalho com os médicos diretores executivos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFMG. Para a coleta de dados, realizada em 2011, adotou-se a entrevista individual
com roteiro semiestruturado, aplicada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido pelo entrevistado. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo.
Uma perspectiva integrada de análise da identidade e das competências profissionais foi elaborada pela
autora para analisar os dados, com base em Dubar (1997, 2005) e Cheetham e Chivers (1996, 1998,
2000) adaptado por Paiva (2007). Em uma abordagem biográfica e relacional foram desvelados: a
formação, a experiência anterior e a trajetória dos diretores; o exercício profissional atual na Unimed e
fora dela; as expectativas relacionadas ao trabalho que realizam na função; e a identidade relacional na
visão deles próprios e de outros significativos com os quais eles compartilham o cotidiano do trabalho. Os
resultados mostraram que a identidade e as competências profissionais dos diretores executivos da
Unimed-Beta são construídas no cotidiano do trabalho de forma imbricada, caracterizando, portanto, uma
relação dinâmica e processual. As competências profissionais mobilizadas pelos diretores no exercício da
função contemplaram um conjunto expressivo de habilidades, inseridas em cinco componentes da
perspectiva integrada de análise adotada: cognitiva, funcional, comportamental, ética e política. As
competências mencionadas como próprias do diretor presidente pelos sujeitos secundários médicos e
pelos não médicos foram fundamentais para a compreensão da identidade e das competências
profissionais mobilizadas pelos diretores de uma cooperativa de trabalho médico. A tese de que a
configuração da identidade de médicos cooperados diretores executivos de uma cooperativa de trabalho
médico Unimed está relacionada à mobilização de competências que possibilitam o enfrentamento de
desafios do contexto da saúde no Brasil foi confirmada.
Palavras-chave: Competências Profissionais, Gestor em Saúde, Identidade, Saude suplementar,
Unimed.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Nº de Classificação: 17915
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MANZO, Bruna Figueiredo. Assistência Multiprofissional em Unidades de Terapia Intensivas
Neonatais Acreditadas em Nível de Excelência. 2012 . p. 141. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Alves, Marília
Resumo: Os resultados apreendidos das práticas discursivas dos sujeitos mostraram que as duas
Unidades analisadas apresentam mais semelhanças que divergências, apesar de possuírem histórias e
trajetórias diferentes. Obtiveram o título de acreditação em excelência em momentos distintos e
apresentam um cenário permeado por lacunas e deficiências, principalmente, no que tange à divergência
entre o prescrito no Manual de Acreditação e o real vivenciado cotidianamente pelas equipes
multiprofissionais. Notou-se que, inicialmente, os profissionais confiaram na proposta e investiram no
preparo e no processo de acreditação, apostando na mudança, apesar da pressão. Porém, depois de
sucessivas avaliações, houve perda de motivação e valorização da iniciativa por aqueles que operam o
sistema. Detectou-se, também, um processo de trabalho fragmentado e mecanizado, com concentração
do planejamento e da tomada de decisão nos líderes setoriais, além da diferença do engajamento entre
as categorias profissionais. Ressalta-se que a realidade apurada é muito diferente da preconizada para a
acreditação hospitalar de manutenção contínua da qualidade. O processo de preparo para a avaliação
mostra-se concentrado nos momentos que antecedem a visita dos avaliadores e subvalorizado nos
intervalos entre as avaliações, o que gera desmotivação e desconfiança entre os profissionais. Confirmase, assim, a tese dos críticos da gestão da qualidade, que a comparam ao modelo taylorista, apontando
que o novo processo proporciona apenas outro rótulo, e não mudança na realidade. Frisa-se que o
propósito da análise do estudo não foi desaconselhar o uso da estrutura normativa nem mostrar o
sistema da qualidade como indesejável. Pretendeu-se, em verdade, apontar para a necessidade de
refletir acerca das práticas discursivas dos profissionais sobre a acreditação hospitalar nas Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal, pois é um importante indicador qualitativo da postura dos sujeitos que a
colocam em prática na ponta do sistema perante a clientela. Concluiu-se que as práticas discursivas não
condizem com a teoria difundida pela gestão da qualidade e que há grande distância entre a qualidade
preconizada e a real, isto é, aquela colocada em prática. No plano geral observou- se a necessidade de
promover a reestruturação dos processos de trabalho na Unidade, com base em estratégias e
ferramentas de gestão e na valorização da subjetividade dos trabalhadores, a fim de preencher a lacuna
entre o prescrito no Manual de Acreditação e a real assistência oferecida pela equipe multiprofissional.A
sobrevivência das organizações em um mercado globalizado e competitivo é, indiscutivelmente, um
grande desafio para as organizações da área de saúde. Os sistemas de gestão com foco na qualidade
são hoje expressamente utilizados, almejando o potencial competitivo e o êxito institucional para a
redução de custos e o incremento do lucro. Observa-se forte mobilização em torno da aplicação dos
programas de qualidade nas organizações hospitalares, de modo a otimizar a gestão de pessoas e
melhorar a eficiência dos serviços. O processo da acreditação é uma estratégica da alta administração.
Tal decisão política é repassada aos profissionais em todos os níveis de hierarquia para a
operacionalização e o cumprimento do objetivo idealizado. Os profissionais de saúde desempenham
papel de destaque na implementação dos processos de avaliação de qualidade. Suas práticas
discursivas e sociais refletem o cotidiano de trabalho e o direcionamento das ações para o atendimento
das necessidades dos pacientes, principalmente quando se trata de crianças gravemente enfermas da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, já que imprimem eficiência aos serviços. O comportamento dos
profissionais pode interferir na maneira como cada serviço experimenta o processo, com influência na
diminuição ou no aumento da adesão do progresso da gestão da qualidade. Embora a acreditação
hospitalar se apresente para muitos gestores como uma ideologia da qualidade legitimada e estruturada
por regras e normas, os sujeitos devem ser valorizados, notadamente, no que se refere ao discurso das
práticas cotidianas, e não somente sob o prescrito nas estruturas. Pretende-se com este estudo analisar
a configuração da prática discursiva sobre processo de acreditação na equipe multiprofissional em
Unidades de Terapia Intensiva Neonatais acreditadas em nível de excelência. Optou-se por uma
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abordagem qualitativa, com utilização do referencial teórico pós estruturalismo. A pesquisa foi
desenvolvida com profissionais de saúde que exercem suas atividades em duas Unidades de Terapia
Intensiva Neonatais distintas, ambas acreditadas em excelência, por meio de entrevistas com roteiro
semi-estruturado.
Palavras-chave: Acreditação, Controle de Qualidade, Pessoal de saúde, Qualidade da Assistência à
Saúde, Serviços de saúde.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
Acesso
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ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8YJFY3/bruna_figueiredo_manzo.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17920
TANNURE, Meire Chucre. Construção e avaliação da aplicabilidade de um software com o processo
de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva de adultos. 2012 . p. 327. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em saúde e em Enfermagem
Orientador: Chianca, Tania Couto Machado
Resumo: O processo de enfermagem é considerado um instrumento capaz de melhorar a qualidade do
atendimento de enfermagem. Porém, enfermeiros apontam dificuldades em implementá-lo. Recomendase que tecnologias sejam construídas a fim de favorecer a sua aplicação. Porém, estas devem ser
desenvolvidas de modo que as etapas do método possam ser direcionadas para uma abordagem integral
do ser humano. O objetivo geral deste estudo foi analisar se um software especialmente projetado para
uma Unidade de Terapia Intensiva de adultos, contendo as etapas do Processo de Enfermagem,
fundamentado em uma Teoria de Enfermagem, auxilia os enfermeiros na execução deste método
científico e identificação das necessidades biopsicossociais e espirituais apresentadas pelos pacientes.
Os objetivos específicos foram: desenvolver um software, utilizando a teoria das Necessidades Humanas
Básicas como arcabouço teórico das etapas do Processo de Enfermagem; alimentar o banco de dados
do software referente às etapas do Processo, utilizando linguagens padronizadas; promover atividades de
educação permanente direcionadas para a utilização do sistema; empregar o software em uma Unidade
de Terapia Intensiva de adultos de Belo Horizonte; avaliar as unidades modulares do software; avaliar a
funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência cio software; comparar estes atributos nos
registros manuais e com o software; identificar as vantagens e desvantagens dos registros manuais e
eletrônicos e comparar os diagnósticos de enfermagem elaborados antes e após a implantação do
software na unidade. Trata-se de um estudo descritivo e de intervenção, esenvolvido em oito fases,
desde a construção até a avaliação da aplicabilidade do software. A comparação dos atributos de
qualidade dos registros manuais e do software foi realizada usando o teste de Wilcoxon. O software
denomina-se Sistema de Informação com o Processo de Enfermagem em Unidade de Terapia
lntensiva.Constatou-se que o software é adequado, acurado, inteligível, eficiente e que permite a
interação dos dados, a apreensibilidade e a operacionalidade, mas que precisa ser aperfeiçoado,
sobretudo para se tomar mais maduro, favorecer a recuperabilidade dos dados de forma mais rápida e
evitar que pessoas autorizadas fiquem impedidas de acessar o sistema. Ele apresentou-se mais
vantajoso que os registros manuais por ser preciso na execução das etapas do Processo de
Enfermagem; favorecer a compreensão sobre a interrelação das etapas do Processo de Enfermagem;
dispor de avisos e lembretes que minimizam o registro de dados inválidos; por ser mais fácil aprender
seus conceitos, executar as suas ações e controlar o seu preenchimento; por favorecer a avaliação do
serviço prestado; por possuir subsídios de ajuda que podem ser acessados em caso de dúvidas e
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recursos mais adequados à aplicação do Processo na prática profissional. Os enfermeiros descreveram
vantagens e desvantagens associadas a cada um dos tipos de registros. O sistema permitiu a
identificação de necessidades biopsicossociais e espirituais apresentadas pelos pacientes que antes não
faziam parte do perfil dos diagnósticos de enfermagem da unidade. A forma como o software foi
desenvolvido permitiu a implantação das etapas do Processo de Enfermagem e favoreceu a integralidade
da assistência.
Palavras-chave: Enfermagem, Processos de enfermagem, Tecnologia biomédica, Unidades de terapia
intensiva, Validação de programas de computador.

Abstract: The nursing process is considered a tool which has the capacity to improve the quality of
nursing care. However, nurses indicate difficulties with its implementation. lt has been recommended that
bois be developed to facilitate lIs implementation. However, technology must be deveioped in such a way
that the steps of the method can include a comprehensive approach to what it means to be human. The
objective of this study was to analyze whether a software especially designed for an adult intensive care
unit, containing the steps of the nursing process and based on nursing theory, assisted nurses in
implementation and identification of biopsychosocial and spiritual needs presented by patients. The
specific objectives were to: develop a software using lhe theory of basic human needs as the theoretical
framework for the steps of the nursing process; include in the database software related to the steps of the
process, using standardized nursing languages; promote continuing education activities directed at the
use of the system; deploy the software in an adult intensive care unit in Belo Horizonte; evaluate modular
units of the software; evaluate the functionality, reiiabillty, usability and efficiency of the software; compare
these attributes within lhe writlen and computerized records; identify the advantages and disadvantages of
manual and electronic records, and compare nursing diagnoses developed before and after the
deployment of software in lhe unit. This was a descriptive intervention study, developed in eight phases,
from construction through evaluation of the applicability of the software. The comparison of the quality
attributes of manual and electronic records was performed using lhe Wilcoxon test. The software was
called the information Syslem for the Intensive Gare Unit Nursing Process. Results indicaled that the
software was: adequate, accurate, understandable, efficient and permitted interaction of data, ease of
Iearning, and operability. However, lhe need for improvement was also noled, especiaily in terms of
maluralion, to enabie more rapid refreshing of data and to ensure that ali authorized persons couid access
lo the system. The software was found to be more advantageous than manual records because it: be
precise in lhe execution of the steps of lhe nursing process; foster understanding about the interrelalion of
the stages of the nursing process; provided announcements and reminders lhat minimized invalid data in
the records; facilitated iearning the concepts and executing actions and control your fUi; because it favors
lhe assessment of service; had the benefit of providing help lhab couid be accessed in case of doubts and
provided appropriate resources on the application of the nursing process to professional praclice. The
nurses described the advantages and disadvantages associated with each type of record. The system
permitted the identification of biopsychosocial and spiritual needs presented by patienls, which were
previously not a part of lhe profile of nursing diagnoses on lhe unit. The software design permilted the
implementation of the steps of the nursing process and favored comprehensive care.
Key words: Nursing, Biomedical Technology, Nursing process, Intensive Care Units, Software validation.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.
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AMORIM, Maria Marta Amancio. Representações identitárias, representações sociais da
alimentação das pessoas com diabetes mellitus tipo 2: implicações no controle glicêmico. 2012 . p.
166. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flavia Carvalho
Resumo: O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é uma doença crônica caracterizada por níveis de insulina
inadequados tendo como resultado a hiperglicemia. Para reduzir os níveis glicêmicos e evitar as
complicações da doença, são adotadas práticas de autocuidado como alimentação saudável, exercícios
físicos e medicamentos. O autocuidado não é tarefa fácil para a maioria das pessoas com DM 2. Ao
descobrirem a doença, elas experimentam rupturas na sua identidade e nos comportamentos adotados
antes da doença, principalmente no que concerne à alimentação. A identificação dos aspectos limitantes
e daforma singular como as pessoas articulam aspectos diferentes que se interagem na produção do
autocuidado e no controle glicêmico, é favorecida pelo conhecimento da subjetividade e dos
significadospor elas atribuídos à doença. Uma das formas de se aprofundar o conhecimento da visão
subjetiva da pessoa com DM 2 é buscar suas representações sociais. As representações sociais
oferecem asestruturas cognitivas relativamente estáveis que contribuem para a definição da identidade.
Nessa ótica, podem ser compreendidas como representações identitárias, fenômeno dinâmico composto
pelasrepresentações de si-mesmo e representações dos grupos. As representações sociais que se
pretende estudar são partilhadas pelas pessoas com DM 2 e são relativas a objetos de seu entorno, a
identidade social e a alimentação. Assim, este estudo analisou a relação entre representações
identitárias, representações sociais da alimentação das pessoas com DM2 e seu controle glicêmico. Os
dados sóciodemográficos, clínicos, antropométricos e bioquímicos de 34 usuários com DM2 de uma
unidade básica de saúde de Belo Horizonte foram coletados. Para os dados qualitativos utilizou-se a
técnica daassociação livre de palavras com justificativas de questões referentes à identidade e à
alimentação. Os discursos foram gravados, transcritos, categorizados e interpretados pela técnica da
análise do conteúdotemático-categorial. As teorias da representação social e da representação identitária
e os processos identitários foram empregadas como referencial teórico. Para analisar a relação entre as
representações identitárias e as representações sociais da alimentação e o controle glicêmico utilizou-se
os valores da hemoglobina glicada. As interações mediadas pelos processos identitários, comparação
social,atribuição social e categorização, além da objetivação e ancoragem, proporcionaram a construção
social das representações identitárias normal, aceitar a doença, ter uma vida com dificuldades e ser
inconformado. Os participantes normais declaram que comem saudável, comem pouco, comem verduras
e legumes e desviam dos doces. Eles têm atitudes positivas de responsabilização pela saúde que levam
às práticas alimentares saudáveis e contribuem para a glicemia normal. Não comer muito, não comer de
tudo e desviar dos doces é a maneira como os participantes que aceitam a doença representam sua
alimentação. Eles esperam, dos profissionais da saúde, a condução do tratamento e, de Deus, a cura do
DM2, atitudes de não responsabilização pela saúde que conduzem às práticas alimentares inadequadas
que levam ao descontrole glicêmico. Os participantes com dificuldades representam a alimentação em
não comer de tudo, não comer muito, não seguir a dieta e comer verduras e frutas. Os comportamentos e
as atitudes desses participantes que têm dificuldades de revelar a identidade e de se cuidarem resultam
no controle glicêmico inadequado. Os participantes inconformados relatam não comer muito, não comer
de tudo e comer versuras e frutas. Eles se pautam em atitudes desfavoráveis e negativas, nas
dificuldades de aceitar o DM2, nas restrições alimentares que levaram a práticas alimentares não
saudáveis e ao consequente descontrole glicêmico. Alguns participantes que aceitam a doença, têm
dificuldades e inconformados possuem a glicemia normal pois realizam práticas alimentares saudáveis.
As representações identitárias e as representações sociais da alimentação produzem práticas
alimentares saudáveis ou não que contribuem para o controle ou o descontrole glicêmico dos
participantes. Os obstáculos encontrados nas ações de autocuidado pelos participantes que julgam
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aceitar a doença, pensam ser inconformados e têm dificuldades devem ser compreendidos pela equipe
de saúde multidisciplinar que atua na atenção primária à saúde.
Palavras-chave: Alimentação, Atenção primária à saúde, Diabetes Mellitus tipo 2/prevenção e ontrole,
Dissertações acadêmicas, Glicemia, Psicologia social.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8YRGEU/tese_vers_o_final_marta_amorim.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17930
MORAIS, Daniela Aparecida. Ressuscitação cardiopulmonar pré-hospitalar: fatores determinantes da
sobrevida. 2012. p. 115. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na Enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: As doenças cardiovasculares constituem o mais importante grupo de causas de morte no país
e dentre essas, destacam-se as isquêmicas do coração, responsáveis pela maioria dos episódios de
parada cardiorrespiratória. Cerca de 80,0% dessas ocorrem em ambiente pré-hospitalar. Vários fatores
pré e intra-hospitalares podem influenciar nos resultados do atendimento ao paciente. Esse estudo foi
desenvolvido
com o objetivo de analisar os fatores determinantes da alta hospitalar com vida de
pessoas que receberam manobras de ressuscitação cardiopulmonar em ambiente pré-hospitalar. Tratase de um estudo longitudinal, realizado a partir de 1.165 fichas de atendimento pré-hospitalar de pessoas
que receberam manobras de
ressuscitação cardiopulmonar por equipes das unidades de suporte
avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte, no período de 01/01/2008
a 17/10/2010. Os dados foram submetidos a tratamento estatístico (análise descritiva e de associação).
Verificou-se que a maioria das pessoas (685- 58,9%) era do sexo masculino, a mediana da idade foi de
64 anos. O maior empenho de ambulâncias foi no período matutino (342-37,1%) e a mediana do tempo
de seu deslocamento foi de nove minutos. O retorno da circulação espontânea foi observado em 239
(20,5%) pessoas que foram encaminhadas para unidades hospitalares. Verificou-se associação desse
desfecho com a “PCR presenciada por pessoas treinadas em suporte básico de vida” (OR=3,49; p<0,05;
IC95%), a “PCR presenciada por equipes do SAMU” (OR=2,99; p<0,05; IC95%), “a
realização de
suporte básico de vida” (OR=0,142; p<0,05; IC95%), “o ritmo cardíaco inicial de assistolia” (OR=0,33;
p<0,05; IC95%). No ambiente hospitalar, foi possível acessar 111 (68,5%) prontuários. A maioria dos
pacientes (106-95,5%) foi admitida
na sala de emergência, 21 (23,6%) tiveram uma nova PCR à
admissão e desses 10 (47,6%) foram a óbito. Receberam alta hospitalar com vida 14 pacientes e
encontrou-se associação com esse desfecho a “ventilação espontânea até 72 horas” e a “sedação”.
Foram visitados 11 (91,6%) pacientes que estavam conscientes,
eram independentes para o
desenvolvimento das atividades de vida diária. Somente
um paciente não desenvolvia atividades
laborativas e outro apresentou pequeno déficit de memória. Os resultados evidenciam a importância da
implementação de cuidados adequados no ambiente pré-hospitalar quanto no hospital, pois apesar de
a parada cardíaca ser a emergência clínica mais grave e com pior prognóstico no nosso meio, existe a
possibilidade de pacientes se recuperarem e retornarem às suas atividades normais.
Palavras-chave: Alta Hospitalar, Ambulâncias, Enfermagem,
cardiopulmonar, Serviços médicos de emergência, Sobrevida.
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Abstract: Cardiovascular diseases are the most important group of causes of death in the country, and
among these stand out the ischemic heart, responsible for most cases of cardiac arrest. Approximately
80.0% of these occur in the prehospital environment. Numerous factors pre and intra-hospital could
influence the results of patient care. The aim of this study was to analyze the determinants of patient
discharged alive
among those who received cardiopulmonary resuscitation in the prehospital
environment. This was a longitudinal study, carried out with 1165 records of pre- hospital care of people
who received cardiopulmonary resuscitation by teams of Advanced Support Units of Mobile Emergency
Care Service in Belo Horizonte, from 01/01/2008 to 17/10/2010. The statistical analysis was made using
descriptive statistics and association measures. It was found that most people (685, or 58.9%) were
male, median age was 64 years. The ambulance was used mainly in the morning (342, or 37.1%) and
the median time of its displacement was 9 minutes. The return of spontaneous circulation was verified in
239 (20.5%) patients, those were referred to hospitals. That outcome was associated with the "PCR
witnessed by people trained in basic life support” (OR=3,49; p<0,05; 95%CI), the "PCR attended by
SAMU teams” (OR=2,99; p<0,05; 95%CI), "the carry out basic life support” (OR=0,14; p<0,05; 95%CI),
"the initial cardiac rhythm of asystole" (OR=0,33; p<0,05;
CI95%). In the hospital, was possible to
evaluate 111 (68.5%) records. Most patients (106, or 95.5%) were admitted to the emergency room, 21
(23.6%) had a new PCR on admission and 10 (47.6%) of these died. Were discharged alive 14 patients
and factors associated with this outcome were the "spontaneous ventilation within 72 hours" and the
"sedation." It was possible to visit 11 (91.6%) patients who stayed aware, being independent in activities
of daily living. Only one patient did not perform working activities and another had a small memory deficit.
The results showed the importance of implementing appropriate care in the prehospital environment and
in the hospital; because, even though cardiac arrest is the most serious medical emergency with worse
prognosis in our ambient, there is a possibility that patients recover and return to their normal activities.
Key words: Cardiopulmonary Resuscitation, Emergency Medical Services, Ambulances, Survivorship,
Patient Discharge, Nursing, Heart Arrest.

Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8Y9GD3/tese_final_para_impress_o.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17931
VASCONCELOS, Camila Teixeira Moreira. Intervenção comportamental e educativa: efeitos na
adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. 2012 . p.
104. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Relata os efeitos das intervenções comportamental e educativa na adesão das mulheres à
consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. Para tanto, foi realizado um
estudo experimental do tipo randomizado controlado com comparação entre três grupos: intervenção
educativa (sessão educativa e demonstração do exame), intervenção comportamental (fita lembrança) e
um grupo que recebe a intervençãopadrão (cartão contendo a data da consulta de retorno - lembrete
gráfico), aqui denominado de grupo de comparação. A pesquisa foi realizada em um Centro de Saúde da
Família (CESAF), situado no bairro Vicente Pinzon, pertencente à Secretaria Executiva Regional II. A
população do estudo foi composta pelas mulheres que realizaram o exame de prevenção do CCU no
referido CESAF. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: ter iniciado
atividade sexual e realizar o exame de prevenção do CCU no período de coleta de dados, perfazendo um
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total de 775 mulheres. O instrumento de coleta de dados utilizado para avaliar o conhecimento, a atitude
e prática das mulheres em relação ao exame foi o inquérito CAP, submetido à validação de face e
conteúdo. O período total da coleta de dados aconteceu em aproximadamente nove meses. Os dados
foram analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 18.0. Os dados evidenciaram que apesar de aproximadamente todas as mulheres (98,5%) terem
ouvido falar sobre o exame colpocitológico, a avaliação do conhecimento foi classificada como
inadequada para a maioria (72,3%). Aproximadamente a metade (58,6%) sabia sobre a finalidade do
exame de prevenir o CCU. A atitude inadequada também alcançou altos percentuais (63,4%). O principal
motivo apontado pelas mulheres para a realização do exame foi a presença de queixas (38,3%). Por
outro lado, a prática do exame foi classificada para a maioria das mulheres (69,2%) como adequada,
embora os dados quanto à periodicidade de realização do exame sugiram repetição desnecessária, com
alta concentração do intervalo anual. Das 775 mulheres que compuseram a amostra, 585 (75,5%)
retornaram para receber o resultado do exame com até 65 dias. Quando comparadas as taxas de retorno
entre os grupos, o grupo educativo apresentou o maior percentual de mulheres que retornou (GE = 82%/
GCT= 77%/ GCP= 66%), todavia essa diferença só foi estatisticamente significante quando comparada
ao grupo comportamental (p=0,000). Por outro lado, quando comparadas as médias de dias com que as
mulheres retornaram para receber o resultado do exame, as mulheres do grupo educativo o fizeram com
intervalo médio de dias menor (Md=43 dias/ GE<GCT - p= 0,020/ GE<GCP - p=0,000). Os dados
revelaram que o grupo educativo atingiu proporções maiores (82%), e que as mulheres retornaram mais
precocemente para a consulta confirmando a superioridade da intervenção educativa quando comparada
às demais. A intervenção comportamental utilizada (fita lembrança) nesta pesquisa não se mostrou uma
intervenção eficaz para diminuir as taxas de não retorno, tendo em vista que as mulheres desse grupo
tiveram os menores percentuais de comparecimento à consulta de retorno, bem como o fizeram em um
intervalo maior quando comparado aos outros grupos.
Palavras-chave: Atitudes e práticas em saúde, Conhecimentos, Educação em saúde, Enfermagem
baseada em evidências, Esfregaço vaginal, Neoplasias do colo do útero.

Abstract: Reports the effects of behavioral and educational interventions on adherence of women to
return query to get the result of the Pap test. Therefore, an experimental study was a randomized
controlled comparison between three groups: educational intervention (educational session and
demonstration of the exam), behavioral intervention (tape memory) and a group receiving
intervençãopadrão (card containing the date of the query Return - reminder graph), here called the
comparison group. The research was conducted in a Family Health Center (CESAF), situated in the
district Vicente Pinzon, belonging to the Regional Executive Secretary II. The study population was
composed of women who were tested for the prevention of cervical cancer in CESAF said. The selection
of the sample according to the following inclusion criteria: having initiated sexual activity and take the
examination for the prevention of cervical cancer in the period of data collection, a total of 775 women.
The data collection instrument used to assess the knowledge, attitude and practices of women in relation
to the KAP survey was submitted to the face validity and content. The total period of data collection
occurred in about nine months. Data were analyzed using the software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 18.0. The data showed that although nearly all women (98.5%) have heard
about the Pap test, the assessment of knowledge was classified as inadequate for the majority (72.3%).
Approximately half (58.6%) knew about the purpose of the test to prevent cervical cancer. A bad attitude
also achieved high percentage (63.4%). The main reason given by women for the examination was the
presence of complaints (38.3%). Moreover, practice the test was rated for the majority of women (69.2%)
as appropriate, although the data regarding the frequency of the examination suggest unnecessary
repetition, with a high concentration of annual interval. Of the 775 women in the sample, 585 (75.5%)
returned for the result of the test within 65 days. Comparing the rates of return between the groups, the
educational group had the highest percentage of women who returned (EG = 82% / 77% = GCT / GCP =
66%), however this difference was only statistically significant when compared to group behavioral (p =
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0.000). On the other hand, when comparing the mean of days the women returned to receive test results,
women's educational group did mean interval of days shorter (Md = 43 days / GE <GCT - p = 0.020 / GE
<GCP - p = 0.000). The data revealed that the educational group reached higher proportions (82%), and
women returned earlier for consultation confirming the superiority of the educational intervention
compared to the others. Behavioral intervention used (tape memory) in this study was not an effective
intervention to reduce rates of no return, given that women in this group had the lowest percentage of
attendance at follow-up visit, and did so in a gap higher compared to the other groups.
Key words: Evidence-Based Nursing, Health Education, knowledge, Attitudes and practices in health,
Vaginal Smears, Neoplasms of the Cervix.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 17932
RODRIGUES, Rosane Suely May. Projeto Escola: educando para a captação de doadores de sangue.
2012 . p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Reibnitz, Kenya Schmidt
Resumo: Os resultados identificaram o fortalecimento da política da captação de doadores de sangue,
tendo como base a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e o próprio Projeto Escola. Além disso,
apontaram a eficácia e eficiência do projeto como estratégia de captação de doadores quando
comparado ao percentual de doações preconizado pela Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e
à filosofia que permeia a política. O terceiro manuscrito objetivou compreender a percepção sobre o
Projeto Escola do jovem doador de sangue como aluno que participou anteriormente de suas atividades.
Utilizou-se a entrevista como instrumento de coleta de dados, cuja análise possibilitou o desvelar das
seguintes categorias: doação por motivação intrínseca; destituição do medo, preconceitos e tabus;
comprometimento da escola para com a doação de sangue; continuidade e ampliação do projeto para a
doação de sangue. Os resultados identificaram que, para as estratégias serem eficientes, é fundamental
que sejam direcionadas às expectativas do público-alvo, que estimulem a solidariedade e a cidadania e
que suas ações, projetos e programas sejam avaliados, a fim de que seus objetivos sejam alcançados e
os custos e esforços para tais ações, recompensados. Conclui-se de forma global que os princípios e
diretrizes que norteiam o Projeto Escola estão de acordo com a Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, imbuídos da filosofia e da política que embasam a captação de doadores de sangue,
visando a doadores altruístas, espontâneos e não remunerados. Este estudo evidencia a necessidade e a
importância de ampliar-se o tema a novas pesquisas, a fim de suscitar a curiosidade e o interesse pelo
assunto e, dessa forma, novas contribuições e novas possibilidades em busca de doadores altruístas e
fidelizados.Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utilizou o Estudo de Caso como
método de pesquisa, seguindo a sistematização dos passos propostos por Ludke e André. Teve como
objetivos conhecer a influência do Projeto Escola como estratégia de captação de doadores de sangue
do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina de Florianópolis e compreender a percepção
sobre o Projeto Escola do jovem doador de sangue como aluno que participou anteriormente de suas
atividades. Teve como suporte teórico a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, a educação
libertadora de Paulo Freire e a solidariedade social segundo Maffesoli. Buscou-se compreender e analisar
a contribuição ou influência do Projeto Escola na decisão para a doação de sangue de doadores, alunos
envolvidos com o projeto em anos anteriores. Para este Estudo de Caso foram utilizados como
instrumentos de coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista individual. Para a
operacionalização da análise dos dados coletados, foi utilizada a análise temática apresentada por
Minayo. O período deste estudo se deu durante o primeiro semestre de 2010 até o segundo semestre de
2011. Os resultados desta tese proporcionaram a produção de conhecimento traduzida em 3
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manuscritos. O primeiro manuscrito é uma revisão integrativa de literatura que teve como objetivo
conhecer as estratégias de captação de doadores de sangue utilizadas pelos serviços de hemoterapia e
identificar o perfil das publicações. O levantamento bibliográfico abrangeu as publicações nacionais e
internacionais de 2000 a 2009, tendo sido identificados 39 textos que compuseram a amostra do estudo.
Os resultados identificaram a escassez de publicações sobre o tema. As estratégias encontradas para
captação de doadores foram agrupadas como: acolhimento; campanhas; e estratégias educativas.
Observou-se a necessidade de maior socialização das estratégias de captação de doadores de sangue
utilizadas pelos hemocentros, a fim de possibilitar a troca de experiências entre os serviços contribuindo
para o aumento da captação de doadores de sangue. O segundo manuscrito objetivou conhecer a
influência do Projeto Escola do HEMOSC/Florianópolis como estratégia de captação de doadores de
sangue através de dados coletados em documentos sobre a legislação da hemoterapia, a Política
Nacional do Sangue e Hemoderivados, além do Projeto Escola. Foram investigados oito documentos
oficiais e treze documentos técnicos no período de julho de 2010 a janeiro de 2011. Os dados coletados
resultaram em duas grandes categorias: Desvelando a filosofia da política da captação de doadores de
sangue, originada a partir dos documentos oficiais, e Desenvolvendo parceria entre saúde e educação a
favor da vida, a partir dos documentos técnicos.
Palavras-chave: Doadores de sangue, Educação em saúde, Serviço de hemoterapia.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99271/305463.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17933
GONÇALVES, Luciana de Oliveira. A condição humana e o cuidado de si de profissionais de saúde
docentes. 2012. p. 184. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Filosofia e Ética em Saúde e Enfermagem
Orientador: Bub, Maria Bettina Camargo
Resumo: A condição humana e o cuidado de si são dois temas filosóficos em direta relação com a vida.
A condição humana, caracterizada pela vitaactiva,é constituída por três atividades humanas
fundamentais -o trabalho, a obra e a ação. A cada uma destas atividades corresponde uma condição
básica para a vida do homem. Já o cuidado de si é constituído simultaneamente como um atributo e uma
necessidade universal dos seres humanos, regido por princípios de aplicação geral, embora orientados
para uma prática de caráter e responsabilidades individuais. A partir dos textos de Hannah Arendt e
Michel Foucault buscou-se compreender a condição humana e o cuidado de si dos profissionais de
saúde docentes de uma universidade privada do sul do
Brasil.Para tanto,buscou-se descrever as
características dos profissionais de saúde docentes; identificar as atividades que sustentam a condição
humana; investigar as práticas de cuidado de si; e analisar as interfaces entre condição humana e o
cuidado de si. Nesta investigação foi utilizado método qualitativo, exploratório e descritivo, com o intuito
de chegar aos objetivos propostos. Para isso foi realizada entrevista semi-estruturada com onze
profissionais de saúde docentes. Após foi realizada análise de conteúdo temático-categorial de acordo
com as três etapas de análise (pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados,
inferências e interpretação) conforme proposto por Minayo (2007), Bardin (2010), Oliveira (2008). Da
análise das respostas dos profissionais de saúde docentes em relação às questões que buscavam
revelar aspectos referentes à condição humana emergiram três categorias – os caminhos percorridos
para a docência; o viver e
sobreviver na universidade; e, a felicidade e as boas obras na
docência.Estas categorias originaram oito subcategorias. A partir da temática do cuidado de si
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emergiram três outras categorias – as faces e as máscaras da saúde; a quebra do cotidiano e as
tentativas; e, o olhar voltado para si e o mover-se.Estas foram subdivididas em quatro subcategorias.
Ao final desta tese foi possível caracterizar os participantes como profissionais que renunciaram carreira
clínica e escolheram a docência. O preparo para ser docente foi feito após o ingresso na universidade,
na própria prática docente, isto é,foram aprendendo a “ser professor” no cotidiano do próprio trabalho. O
trabalho emerge como atividade central que sustenta a condição humana e a ausência do cuidado de si
se estabelece como resultado. As interfaces entre a condição humana e o cuidado de si ocorrem nos
aspectos relacionados à saúde e ao corpo.
Palavras-chave: Docentes, Filosofia, Saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96014/304355.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 17934
REICHERT, Altamira Pereira da Silva. Vigilância do desenvolvimento neu ropsicomotor de lactantes
na estratégia de saúde da família. 2011. p. 142. Tese de Doutorado (Doutorado em saúde da criança
e do adolescente) - Universidade. Pernambuco; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Crescimento e desenvolvimento: avaliação, fatores determinantes e programas de
intervenção
Orientador: Lima, Marília de Carvalho
Resumo:.O acompanhamento sistemático do desenvolvimento neuropsicomotor nos dois primeiros anos
de vida é de fundamental importância, pois é nesta fase que as crianças melhor respondem aos
estímulos do meio ambiente, facilitando o desenvolvimento adequado ou recuperação de um possível
atraso em tempo hábil. Observa-se que os enfermeiros não estão preparados para realizar a vigilância do
desenvolvimento infantil, pois sua consulta está mais dirigida para o acompanhamento do crescimento,
em detrimento da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Esta tese teve como objetivo
implementar e avaliar o impacto de um programa de capacitação em vigilância do desenvolvimento
infantil no contexto da Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), dirigido a
enfermeiros e avaliar as dificuldades e facilidades enfrentadas por eles durante o processo de
operacionalização desta intervenção educativa. O estudo realizado inicialmente foi quase experimental,
do tipo antes-depois, em uma amostra constituída por 45 enfermeiros do Distrito Sanitário III da cidade de
João Pessoa-PB, que atuam em Unidades de Saúde da Família, e 225 mães de crianças menores de
dois anos. A intervenção consistiu da realização de oficinas de capacitação com os enfermeiros sobre
vigilância do desenvolvimento infantil. Para a capacitação, foi utilizado, como referência, o Manual de
Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Contexto da AIDPI. A coleta de dados ocorreu de novembro de
2008 a abril de 2009, em três etapas: a primeira correspondeu à avaliação das práticas dos enfermeiros
com relação à vigilância do desenvolvimento infantil. As mães também foram entrevistadas após
atendimento do seu filho pelo enfermeiro; na segunda etapa, aplicou-se um pré-teste com os enfermeiros
para avaliar seus conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil antes da capacitação; na
terceira etapa, esses mesmos instrumentos foram repetidos quatro meses após a capacitação para os
enfermeiros e mães. Houve aumento significante de 1,2 pontos na média de acertos das questões sobre
os marcos do desenvolvimento infantil após a intervenção. As práticas de vigilância do desenvolvimento
aumentaram de 80% para 91%. Todos os enfermeiros passaram a perguntar a opinião das mães sobre o
desenvolvimento dos seus filhos e houve um aumento na utilização de instrumento sistematizado para
avaliação do desenvolvimento. Todos os enfermeiros afirmaram orientar as mães sobre como estimular o
desenvolvimento da criança. Posteriormente, no período de maio a junho de 2009 realizou-se um estudo
com abordagem qualitativa com onze enfermeiros que participaram de oficinas de capacitação. Os dados
foram analisados a partir do método de análise de conteúdo, utilizando-se a modalidade temática. Foram
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identificados três núcleos temáticos: pontos dificultadores para aplicar os conhecimentos adquiridos;
pontos facilitadores proporcionados pelo curso e transformação da prática a partir dos conhecimentos
adquiridos na capacitação. Conclui-se que a intervenção educativa se mostrou efetiva, levando a
transformação das práticas dos enfermeiros, a partir da inclusão da vigilância do desenvolvimento infantil,
às ações realizadas na Estratégia de Saúde da Família. Recomendamos a necessidade de incorporar
conteúdos sobre esta temática no ensino de graduação em Enfermagem, Pediatria e em Residências de
saúde da família, saúde da criança e na Estratégia de Saúde da Família.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Desenvolvimento infantil, Educação em saúde, Enfermagem,
Saúde da família.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso
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AMESTOY, Simone Coelho. Liderança dialógica: perspectivas na formação de enfermeiros-líderes.
2012 . p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Backes, Vânia Marli Schubert
Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral compreender o exercício da liderança como
competência profissional na prática desenvolvida pelo enfermeiro em hospitais gerais de Florianópolis,
Santa Catarina. E como objetivos específicos: conhecer a percepção dos enfermeiros sobre o processo
de ensino-aprendizagem da liderança, identificar os desafios vivenciados na prática da liderança, por
enfermeiros que foram técnicos de enfermagem, compreender os principais conflitos vivenciados pelos
enfermeiros-líderes no ambiente hospitalar, bem como as estratégias adotadas para seu enfrentamento
e analisar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros que facilitam a adoção da liderança dialógica no
ambiente hospitalar. Com o intuito de fundamentar o estudo, utilizou-se o referencial teórico de Paulo
Freire, o qual permitiu a reflexão e tessitura de novas perspectivas frente à formação do enfermeirolíder. A pesquisa retrata uma abordagem qualitativa do tipo descritiva, na qual foi usado o estudo de caso
como estratégia de investigação. Participaram do estudo 25 enfermeiros que trabalham em três hospitais
da cidade de Florianópolis, destes 10 trabalham no Hospital Imperial de Caridade, 10 no Hospital
Universitário Polydoro Ernani de São Thiago e cinco no Hospital Governador Celso Ramos. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa
Catarina, sob o número do Processo 658/10. As informações foram obtidas de maio a dezembro de 2010.
Para coleta dos dados realizou-se entrevistas semi-estruturadas, observação não-participante,
totalizando 100 horas de observação e oficinas dialógicas, sendo realizadas três oficinas, uma em cada
hospital. Os dados foram analisados por meio da proposta operativa de Minayo, emergindo três temas:
Formação do enfermeiro-líder, Exercício da Liderança na prática profissional e Estratégias que facilitam
o exercício da liderança, os quais foram desdobrados em categorias e subcategorias, destacando-se
quatro categorias: Processo de ensino aprendizagem da liderança, Ascensão
profissional,
Gerenciamento de conflitos e Liderança dialógica.A partir
dos resultados, salienta-se a ênfase do
tecnicismo na formação e a
adesão dos docentes a práticas pedagógicas que se aproximam da
transmissão do conhecimento e a escassa abertura para o diálogo,
características da educação
tradicional, também denominada de educação bancária. Sobre a ascensão profissional, evidenciou-se
que Ser enfermeiro e atender as responsabilidades que lhe são atribuídas, bem como a liderança da
equipe de enfermagem consistem nos principais
desafios vivenciados na prática da liderança por
enfermeiros que foram técnicos de enfermagem. Também foi possível identificar o predomínio de
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conflitos de origem interpessoal envolvendo a equipe multiprofissional e de enfermagem. Os primeiros
ocorrem devido a relações de poder e de dificuldades em limitar as ações de cada profissional em seu
campo de atuação, já os conflitos entre o enfermeiro e a equipe de enfermagem estão relacionados
principalmente a falta de
continuidade no trabalho. Ao analisar as estratégias utilizadas pelos
enfermeiros que facilitam a inserção da liderança dialógica no ambiente hospitalar, destacaram-se: o
diálogo, humildade, dar o exemplo, resolutividade, reuniões e trabalho em equipe. O reconhecimento
destas estratégias permite que os enfermeiros possam colocá-las em prática, a fim de potencializar o
gerenciamento do cuidado e da equipe de
enfermagem, colaborando para a melhor qualidade da
assistência.
Defende-se que a Liderança dialógica, quando inserida ao longo do processo ensinoaprendizagem do enfermeiro, poderá contribuir para a formação de profissionais politizados, críticos e
reflexivos, além de
auxiliar na construção de relações horizontais no ambiente de trabalho,
que
permitem trocas de conhecimentos e aprimoramento coletivo, o gerenciamento de situações conflitantes
e a fomentação de espaços que possibilitem a participação ativa dos enfermeiros, equipe e usuários,
enquanto atores sociais.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Enfermagem, Liderança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99393/309415.pdf?sequence=1
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BARRA, Daniela Couto Carvalho. Processo de enfermagem informatizado e a segurança do paciente
em terapia intensiva a partir da CIPE® versão 1.0: a evidência clínica para o cuidado. 2012. p. 362.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Arte, Criatividade e Tecnologia em Saúde e Enfermagem
Orientador: Sasso, Grace T. M. Dal
Resumo: O Processo de Enfermagem Informatizado (PEI) em UTI a partir da CIPE® versão 1.0,
contribui com o desenvolvimento do raciocínio e julgamento clínico dos enfermeiros e o cuidado de
Enfermagem baseado na evidência visando a segurança do paciente. O objetivo deste estudo foi
avaliar os resultados da aplicação do PEI de acordo com a CIPE® 1.0 na segurança do paciente e na
Enfermagem Baseada em Evidência em Terapia Intensiva. Esta Tese de Doutorado está organizada em
nove manuscritos sendo: três contendo estudos de revisão de literatura a respeito dos padrões de
dados, terminologias e sistemas de classificação para o cuidado em saúde e enfermagem; Processo de
Enfermagem (PE) conforme a Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem (CIPE®) e;
as contribuições dos registros eletrônicos para a segurança do paciente em terapia intensiva. Os três
manuscritos de revisão de literatura serviram de fundamentação teórica para a análise e discussão dos
resultados obtidos. A partir dos objetivos específicos delineados,
obtiveram-se seis manuscritos
contendo os resultados da aplicação do PEI em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É um estudo de
natureza quantitativa que integrou os seguintes desenhos: pesquisa metodológica e de produção
tecnológica, que por meio de etapas estruturadas e específicas articulou e redimensionou os dados e as
informações aos respectivos diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem do PEI para a
Web em ambiente desktop e dispositivo móvel (manuscritos IV e V). A articulação e redimensionamento
dos dados e informações
permitiram fazer a associação entre 1.349 possibilidades de avaliações
clínicas, 949 diagnósticos e 438 intervenções de Enfermagem reorganizadas e distribuídas em nove
sistemas do corpo humano a partir da CIPE® 1.0 com a ISO 18.104. A nova reestruturação do PEI de
acordo com a CIPE® é um caminho sólido para o desenvolvimento do cuidado, pois permite documentar
a prática clínica de Enfermagem e potencializar a tomada de decisão segura do enfermeiro contribuindo
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com a redução de dados e eventos adversos aos pacientes em terapia intensiva. A pesquisa
metodológica e de produção tecnológica foi ainda adotada para se estabelecer as associações dos
dados e informações, diagnósticos e intervenções de Enfermagem para a ampliação dos sistemas de
alerta desenvolvidos a partir das orientações da Agency for Healthcare Research and Quality e da
American Association of Critical- Care Nurses. Cinco novos sistemas de alerta foram desenvolvidos para
o PEI: “potencial para pneumotórax iatrogênico; potencial para infecções secundárias ao cuidado
prestado; potencial para deiscência de sutura no pós-operatório de pacientes de cirurgia abdominal ou
pélvica; potencial
para perda de acesso vascular e; potencial para extubação endotraqueal”
(manuscrito VI). A pesquisa semi experimental, tipo antes e depois com grupo equivalente, foi utilizada
para medir a eficácia do PEI a partir de
sua aplicação prática na UTI de acordo com o tempo
despendido, os critérios de usabilidade estabelecidos pelos padrões ISO (9126-1 e 9241- 1) e NBR
(9241-11) de sistemas e a medida da carga de trabalho cognitiva. A amostra do estudo constituiu-se de
34 participantes, sendo
26 enfermeiros, 04 professores e 04 programadores de sistemas. Para a
análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva (média, desvio padrão, máximo e mínimo) e
inferencial (variância, ANOVA e LSD) por meio do Software Microsoft Excel®. Considerou-se como nível
de significância p-Valor=0,05 para um intervalo de confiança de 95%. O estudo foi aprovado por três
Comitês de Ética em Pesquisa das instituições onde o estudo foi realizado, mediante os protocolos: no
947/10; no 036.11 e; no 069.2011.Em relação ao tempo despendido, os resultados evidenciaram que
houve diferença significativa em relação ao tempo despendido pelos enfermeiros para a realização do
PE em papel versus o PEI (Pvalor=0,000), ou seja, os enfermeiros despenderam menor tempo para
realizar o PEI. Conclui-se que o PEI reduz o tempo
de documentação clínica realizada pelos
enfermeiros e contribui com a qualidade da integração entre os registros eletrônicos e a prática clínica;
com o planejamento do cuidado a partir da tomada de decisão segura e; a individualização dos cuidados
aos pacientes críticos (manuscrito VII).
Na avaliação de usabilidade do PEI foram analisadas as
categorias “uso”, “conteúdo” e “interface”, estabelecidos pelos padrões ISO e NBR de sistemas. Diante
das médias gerais obtidas para cada categoria de participantes, evidenciou-se que tanto os enfermeiros
(4,58, ±0,191) e professores (4,58, ±0,244) quanto os programadores (4,55, ±0,257) avaliaram que
“concordam totalmente” com a usabilidade do PEI em UTIs. Conclui-se que o PEI é uma fonte de
informações e conhecimentos que disponibiliza aos enfermeiros novas modalidades de aprendizagem
em terapia intensiva, por ser um espaço que fornece um conteúdo amplo, completo e detalhado,
alicerçado por dados e
informações de pesquisas científicas atuais e relevantes para prática de
Enfermagem (manuscrito VIII). Na avaliação da carga de trabalho cognitiva do PE em papel versus o
PEI, seis categorias foram analisadas: demandas - mental, temporal, física, esforço, desempenho e
frustração. Os resultados evidenciaram que a “demanda temporal” se destacou como a categoria que
mais contribui com a carga de trabalho cognitiva no PE em papel e a categoria “desempenho” foi a mais
destacada no PEI. Conclui-se que o PEI contribui com a menor carga de
trabalho cognitiva dos
enfermeiros em UTIs, uma vez que as demandas - mental, temporal, física, esforço e frustração –
obtiveram maior média de avaliação no PE em papel (manuscrito IX). Assim, diante dos resultados
obtidos nas avaliações do tempo despendido, usabilidade e carga de trabalho cognitiva, conclui-se que
o PEI a partir da CIPE® contribui com a segurança do paciente em UTI porque apoia a evidência
clínica para o desenvolvimento do cuidado intensivo em tempo real e de acordo com a situação do
paciente e, ainda, denota um marco de integração da informática na prática clínica de Enfermagem.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Classificação, Enfermagem baseada em evidências, Gerenciamento
de segurança, Gerenciamento do tempo, Informática em enfermagem, Processos de enfermagem,
Registros Eletrônicos de Saúde, Terminologia, Unidades de terapia intensiva.

Abstract: The Computerized Nursing Process (CNP) in ICU from the ICNP® version 1.0, contributes to
the development of reasoning and clinical judgment of nurses and nursing care based on evidence
aimed at patient safety. The aim of this study was to evaluate the results of the application of CNP
according to ICNP® 1.0 on patient safety and Evidence-Based Nursing in Critical Care. This Doctoral
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Thesis is organized in nine manuscripts: three studies containing a literature review about the patterns
of data, terminologies and classification systems for health care and nursing; Nursing Process (NP)
according to the International Classification for Nursing Practice; contributions from electronic records
for patient safety in intensive care. The three manuscripts of literature review provided the theoretical
foundation for the analysis and discussion of the results. From the specific objectives outlined, we
obtained six manuscripts containing the results of the application of CNP in Intensive Care Units (ICU). It
is a quantitative
study that incorporated the following designs: a methodological research
and
technological production, which steps through structured and articulated specific and resized data and
information related to
diagnoses, interventions and outcomes of Nursing of CNP for the Web
environment for desktop and mobile device (manuscripts IV and V). The articulation and scaling of data
and information to allow the association
between 1349 possibilities for clinical evaluations, 949
diagnoses and 438 nursing interventions organized and distributed in nine body systems from the
ICNP® 1.0 with ISO 18104. The new restructuring of CNP according to ICNP® is a solid way for the
development of care because it allows documenting the clinical practice of nursing and enhance
decision making safe nurse helping with the data reduction and adverse events to patients intensive
care. The methodological research
and production technology was also adopted to establish the
associations of data and information, diagnoses and nursing interventions for the expansion of early
warning systems developed following the guidelines of the Agency for Healthcare Research and Quality
and the American Association of Critical -Care Nurses. Five new warning systems were developed for
the CNP "potential for iatrogenic pneumothorax; potential for secondary infections to the care provided;
potential for wound dehiscence in postoperative patients of abdominal or pelvic surgery; potential for
loss of vascular access; potential for endotracheal extubation "(manuscript VI). The semi experimental
research, pre-and post with equivalent group, was used to measure the effectiveness of CNP from its
practical application in the ICU according to the time spent, the usability criteria established by the ISO
(9126-1 and 9241 -1) and NBR (9241-11) systems and measurement of cognitive workload. The study
sample consisted of 34 participants, 26 nurses, 04 teachers and 04 systems programmers. For data
analysis we used descriptive
statistics (mean, standard deviation, maximum and minimum) and
inferential statistics (variance, ANOVA and LSD) through Software Microsoft Excel®. Was considered
significant p-value = 0.05 for a confidence interval of 95%. The study was approved by three Research
Ethics Committees of the institutions where the study was conducted by the protocols: 947/10, 036.11,
069.2011. In relation to the time spent, the results showed a significant difference in the time spent by
nurses to perform the role in NP versus CNP (p-value = 0.000), ie, nurses spent less time to perform
the CNP.We conclude that the CNP reduces time to clinical documentation held by nurses and contributes
to the quality of integration between electronic records and clinical practice, with careful planning from the
decision making and secure; individualization of patient care critics (manuscriptVII). In usability evaluation
of CNP were analyzed classes "use", "content" and "interface", established by the NBR ISO standards
and systems. Given the general averages obtained for each category of participants, it was evident that
both nurses (4.58, ± 0.191) and teachers (4.58, ± 0.244) as programmers (4.55, ± 0.257) assessed that
"totally agreed "with the usability of CNP in ICUs. We conclude that CNP is a source of information and
knowledge that nurses available to new modes of learning in intensive care, because it is a space that
provides a broad content, complete and thorough, supported by data and research information current and
relevant scientific for nursing practice (VIII manuscript). In assessing cognitive workload NP on paper
versus CNP, six categories were analyzed: demand -mental, temporal, physical, effort, performance and
frustration. The results showed that the "temporal demand" stood out as the category that most
contributes to the cognitive workload on paper and in NP class "performance" was the most prominent in
CNP. We conclude that the CNP contributes to lower cognitive workload of nurses in ICUs, since the
demands -mental, temporal, physical, effort and frustration -had higher average assessment in NP paper
(manuscript IX). Thus, given the results obtained in the time spent, usability and cognitive workload, it is
concluded that the CNP from the ICNP® contributes to patient safety in the ICU because it supports the
clinical evidence for the development of intensive care real time and according to the situation of the
patient and also denotes a landmark integration of informatics in clinical nursing.
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Key words: Nursing Process, Nursing Informatics, Electronic Health Records, Intensive Care Units,
Classification, Terminology, Time Management, Workload, Safety Management, Evidence-Based Nursing.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100938?show=full

Nº de Classificação: 17947
MALISKA, Isabel Cristina Alves. A implantação das políticas públicas de saúde em aids no
município de Florianópolis-SC. 2012 . p. 317. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: História da Enfermagem e Saúde
Orientador: Padilha, Maria Itayra
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo com perspectiva sócio-histórica, que teve como objetivo
geral compreender como se desenvolveram as políticas públicas relativas a AIDS no período de 1986 a
2010, no município de Florianópolis, tendo como referencial teórico os princípios e diretrizes do SUS.
Utilizamos a perspectiva da Nova História, que se propõe a abordar os problemas sociais a analisá-los a
partir de diferentes
referenciais, contando com todas as fontes que possam contribuir para a
compreensão do fenômeno estudado. O contexto do estudo foi a Secretaria Municipal de Saúde de
Florianópolis. A coleta de dados se deu por fontes documentais primárias, secundárias e entrevistas.
Para realização das entrevistas, utilizamos a técnica da História Oral Temática. Foram entrevistados 17
profissionais de saúde que atuaram ou atuam direta ou indiretamente no Programa Municipal DST/Aids
do município no período de 1986 a 2010. Dentre estes profissionais havia sete enfermeiras, seis
médicos, duas assistentes sociais e duas psicólogas. Para análise dos dados coletados, utilizamos o
método de análise de conteúdo de Bardin. Foram observados todos os princípios éticos em todas as
etapas do estudo. Os resultados estão apresentados em quatro manuscritos: O primeiro, intitulado “O
surgimento da AIDS e as primeiras respostas voltadas à epidemia no município de Florianópolis: um
estudo do período de 1986 a 1993”, descrevemos o contexto em que surgiram as primeiras ações em
resposta à epidemia da AIDS em Florianópolis; O segundo, intitulado “A política de redução de danos
em Florianópolis como estratégia de prevenção ao HIV/AIDS: da
sua implantação aos seus
desdobramentos (1993-2007)” apresentamos como o Projeto de Redução de Danos, criado junto e a
partir do Programa Municipal DST/AIDS de Florianópolis, evoluiu como estratégia de prevenção do
HIV/AIDS entre os usuários de drogas injetáveis; o terceiro, intitulado “A implantação do Programa
Municipal DST/AIDS em Florianópolis” analisamos como se consolidou o Programa Municipal DST/AIDS
de Florianópolis a partir do
financiamento das ações pelo Banco Mundial, destacando as ações
realizadas no âmbito da vigilância epidemiológica, diagnóstico,
prevenção e assistência. O quarto,
intitulado “A reorganização da Política Municipal em DST/AIDS em Florianópolis e as repercussões nos
âmbitos administrativo e assistencial”, analisamos como o processo de descentralização das ações em
DST/Aids se deu no município de Florianópolis no decorrer dos anos 2006-2010, bem como suas
repercussões no nível assistencial e administrativo. A partir destes resultados, confirmamos a tese que a
atenção integral à saúde das pessoas que vivem com HIV/AIDS, às populações vulneráveis e à
população geral exige integração de ações entre a macropolítica do SUS,
a política setorial em
DST/Aids e a política municipal de saúde. Isto implica no comprometimento, manutenção e integração
destas três instâncias, dividindo as responsabilidades e somando esforços no combate a epidemia.
Requer o investimento efetivo na atenção primária, no que diz respeito a formação continuada para a
incorporação das
ações de cunho preventivo e assistencial, a adoção de novas tecnologias
de
cuidado, o investimento na política de recursos humanos e a manutenção de uma política municipal que
possa conduzir todo este processo, mantendo uma vigilância contínua sobre a epidemia.
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Palavras-chave: Enfermagem, historia da saúde, Políticas públicas de saúde, Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (aids), Sistema Único de Saúde (SUS).

Abstract: This is a qualitative study with a socio-historical perspective, aimed at understanding how the
public policies on AIDS were developed during the period of 1986 to 2010, in Florianópolis, taking as a
theoretical referential, the principles and guidelines of SUS (Health System of Brazil). We used the
perspective of New Historicism, which aims to address social problems by analyzing them from different
angles, along with all sources that may contribute in understanding the phenomenon. The context of the
study was the Municipal Health Secretariat of Florianópolis. Data collection took place by primary and
secondary source documents and interviews. For the interviews, we used the thematic oral history
technique. We interviewed 17 health professionals who have acted or act directly or indirectly in the
Program Municipal STD/AIDS, in the city over the period of 1986 to 2010. Among these professionals,
seven were nurses, six were doctors, two were social workers and two were psychologists. For data
analysis, we used Bardin’s content analysis method and observed all ethical principles in all phases of
the study. The results were presented in four manuscripts. The first, entitled "The emergence of AIDS
and the first responses to the epidemic facing the city of Florianópolis: a study of the period of 1986 to
1993", describes the context in which the first actions in response to the AIDS epidemic in Florianópolis
emerged. The second, entitled "The policy of harm reduction in Florianópolis as a strategy to prevent
HIV/AIDS: from deployment to execution (1993-2007)", presents the Harm Reduction Project, which was
created by the Municipal government with regards to the STD/AIDS in Florianópolis and has evolved as
a strategy for the prevention of HIV/AIDS amongst injecting
drug users. The third, entitled "The
implementation of the Municipal Program STD/AIDS in Florianópolis", looks at what was consolidated
by the Municipal Program on STD/AIDS in Florianópolis from the financing actions carried out by the
World Bank and highlights the actions taken under surveillance, diagnosis, prevention and care. The
fourth, entitled "The reorganization of the Municipal Policy of STD/AIDS in Florianópolis and the
implications for the administrative and care sectors", analyzes how the process of the decentralization of
STD/AIDS took place in Florianópolis during the period of 2006 to 2010 and its repercussions on the
level of care and administration. From these results, we confirm on the thesis that comprehensive health
care for people living with HIV/AIDS in vulnerable populations and the general population requires the
integration of efforts between the macro
policy of SUS, the sectorial policy on STD/AIDS and the
municipal policy health. It is dependent on the commitment, maintenance and integration of these three
instances, dividing responsibilities and joining
efforts to combat the epidemic. It requires effective
investment in primary care, with regard to continuing education for the incorporation of preventive
actions and welfare, the adoption of new care technologies, the investment in human resource policies
and the maintenance of a municipal policy that can lead throughout this process and maintain a
constant surveillance of the epidemic.
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Health System (SUS), public health policies,
health history, Nursing.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100787
Nº de Classificação: 17950
VILLARINHO, Mariana Vieira. Evolução das práticas de cuidado dos trabalhadores da saúde às
pessoas com HIV/aids, em um hospital referência em doenças infecto contagiosas de Santa
Catarina: no período de 1986 a 2006. 2012. p. 287. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: História da Enfermagem e Saúde
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Orientador: Padilha, Maria Itayra
Resumo: Pesquisa sócio-histórica, com abordagem qualitativa, que tem por objetivo geral compreender a
partir das memórias dos trabalhadores da saúde, de um Hospital Referência em doenças infecto
contagiosas, suas estratégias de biossegurança, práticas de cuidado, comportamentos diante às pessoas
com HIV/AIDS, no período de 1986 à 2006. Utilizamos como referencial teórico, o conceito de
vulnerabilidade e risco, no contexto das práticas de saúde em meio ao surgimento da aids. O cenário do
estudo foi o Hospital Nereu Ramos (HNR), serviço referência estadual em doenças infecto contagiosas e
os sujeitos da pesquisa foram trabalhadores da saúde que atuaram e vivenciaram, direta ou
indiretamente, o cuidado às pessoas com HIV/aids, internadas na instituição, no período do estudo. Para
a coleta de dados utilizamos como método-fonte, a História Oral, a partir de entrevistas semi-estruturadas
com 23 trabalhadores da saúde, dentre estes quatro médicos, oito enfermeiras, quatro técnicos de
enfermagem, três auxiliares de enfermagem, um dentista, um nutricionista, uma assistente social e uma
psicóloga. Para análise dos dados coletados, utilizamos o método da análise de conteúdo, proposto por
Bardin. Conforme estabelece a Resolução nº 196/96 (CNS), foram observados todos os princípios éticos
em todas as etapas do estudo. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de quatro artigos. No
primeiro, intitulado "Risco e vulnerabilidade entre os trabalhadores da saúde no cuidado às pessoas com
HIV/aids no período de 1986 a 2006", apresentamos algumas das situações de vulnerabilidade e risco
vivenciada pelos trabalhadores da saúde no cuidado as pessoas com a doença, em meio ao surgimento
assustador da aids, no HNR, a destacar a não adesão as medidas de biossegurança caracterizada pela
resistência ao uso dos Equipamentos de Proteção Individuais, reencape das agulhas contaminadas,
descarte inadequado do material perfurocortante, correria, agitação do serviço, assim como a sobrecarga
de trabalho decorrente a falta de recursos humanos, agressividade e gravidade dos pacientes internados
no início da epidemia, dupla jornada de trabalho que por sua vez levaram ao cansaço e falta de atenção.
No segundo artigo, intitulado "Estratégias de biossegurança dos trabalhadores da saúde no cuidado às
pessoas com HIV/aids, no período de 1986 a 2006", identificamos em um cenário em que a real forma de
transmissão do HIV era desconhecida, as principais mudanças, estratégias de biossegurança
experienciadas e/ou desenvolvidas pelos trabalhadores da saúde em suas práticas laborais, no sentido
de minimizar e/ou evitar os acidentes de trabalho envolvendo material biológico possivelmente
contaminado.
Palavras-chave: Aids, Biossegurança, Enfermagem, historia da saúde, Políticas públicas de saúde,
Profissionais da Saúde.
Abstract: A socio-historical research with a qualitative approach, aimed at understanding, from the
reports/memories of health workers, in an infectious-diseases reference hospital, of the biosecurity
strategies of care practices and behaviors towards people with HIV/AIDS during the period 1986-2006.
The concept of vulnerability and risk was used as theoretical framework in the context of health practices
among the onset of AIDS, The study's scenario was the Hospital Nereu Ramos (HNR) state reference
hospital in infectious diseases, the research subjects were health workers who worked and has
experience, directly or indirectly, in the care of people with HIV/AIDS and was admitted to the institution
during the study period. For the method of data collection, Oral History was used as the method-source to
form semi-structured interviews with 23 health workers, which comprises of four doctors, eight nurses, four
nursing technicians, three nursing assistants, a dentist, a nutritionist, a social worker and a psychologist.
For data analysis, we used the method of content analysis proposed by Bardin. As established by
Resolution No. 196/96 (CNS) all ethical principles in all phases of the study were observed. The results
obtained are presented in the form of four articles. In the first, entitled "Risk and vulnerability among health
workers who provide care for people with HIV/AIDS during the period 1986-2006", highlights some of the
risks and vulnerabilities faced by health workers in caring for people with the disease. Amid terrifying AIDS
emergencies in HNR, the article emphasizes the non-adherence to the biosecurity measures
characterized by resistance to the use of Personal Protective Equipment in the recapping of contaminated
needles and improper disposal of sharp instruments due to the rush and excitement of service and work
overload due to lack of human resources, aggressiveness and severity of patients admitted at the
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beginning of the epidemic and the duo workdays, which in turn led to fatigue and inattention. In the second
article, entitled " In the second article, entitled "Strategies of health biosecurity in the care of people with
HIV/AIDS during the period 1986-2006", a scenario was identified in which the actual form of HIV
transmission was unknown, the major changes were experienced by biosecurity strategies which were
developed by health workers in their working practices in order to minimize and/or prevent occupational
accidents with potentially contaminated biological material. It highlights the interest in search studies and
knowledge about AIDS and the exchange of knowledge among health professionals of the HNR and other
institutions of Santa Catarina, the proper work process, by adopting biosecurity measures, to raise the
attention and caution during procedures, and also addresses the ministerial recommendations and
protocols from post-accident conduct in order to prevent HIV transmission in situations where occupational
exposure could not be avoided.
Key words: Health Professionals, Nursing, AIDS, biosecurity, health history, health policies.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso
remoto
ao
texto
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100928/313549.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17951
BAGGIO, Maria Aparecida. Acontecendo o cuidado "do nós" nos movimentos e ondulações dos
processos interativos no ambiente hospitalar. 2012. p. 288. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Políticas, Gestão e Avaliação do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Erdmann, Alacoque Lorenzini
Resumo: Os profissionais de enfermagem e de saúde por atuarem no campo da saúde humana se
relacionam e interagem com múltiplas pessoas, constituindo experiências de cuidado em condições
diversas, as quais integram um cuidado multidimensional e sistêmico, que em sua circularidade
processual, vai e vem, fortalecem relações, estabelecendo um cuidado amplo e complexo, o cuidado "do
nós". Estudo de abordagem qualitativa, tendo como questão de pesquisa: como os profissionais de
enfermagem e de saúde experienciam e significam as relações no processo de cuidado "do nós"? Os
objetivos foram compreender como os profissionais de enfermagem e de saúde experienciam e
significam as relações no processo de cuidado "do nós" e, elaborar uma estrutura teórico-filosófica das
relações no processo de cuidar "do nós". O pensamento complexo foi o referencial teórico e a teoria
fundamentada nos dados foi o referencial metodológico. Foram participantes vinte e cinco profissionais
de enfermagem e de saúde de um hospital universitário localizado ao Sul do Brasil. O estudo foi
conduzido nos princípios da amostragem teórica com a análise comparativa e hipóteses amostrais
conformando quatro grupos amostrais, sendo o primeiro grupo constituído por seis profissionais de
enfermagem (de nível técnico e superior) de uma unidade de cuidados cirúrgicos (unidade aberta) e o
segundo grupo por cinco profissionais de saúde (enfermeiro, médico, nutricionista, psicóloga,
farmacêutica, assistente social) dessa unidade. O terceiro grupo foi formado por onze profissionais de
enfermagem e de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicóloga, fonoaudióloga,
assistente social) de uma unidade de cuidados intensivos neonatais (unidade fechada), e o quarto grupo
amostral foi constituído por três diretores do hospital estudado (diretoria geral, de enfermagem e de apoio
assistencial), que também são profissionais de enfermagem e de saúde (médico, enfermeira e
farmacêutica). Por fim, o fenômeno evidenciado foi comparado e as hipóteses do estudo confirmadas,
obtendo-se a saturação dos dados com a formação do quarto grupo amostral. A coleta dos dados ocorreu
no período de março a julho de 2011, por meio de entrevista individual, semiestruturada. O procedimento
de codificação sistemática dos dados através das etapas de codificação aberta, axial e seletiva permeou
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o processo analítico, o qual foi construído na perspectiva paradigmática, constituída por cinco
componentes (contexto, causa, condição interveniente, estratégias e consequências) que explicam o
fenômeno ou categoria central, formada por oito categorias e vinte e seis subcategorias. As categorias
"Conhecendo a instituição" e "Significando a gestão" formam o contexto; as categorias "Percebendo os
movimentos e ondulações das relações e interações humanas" e "Significando a saúde do profissional de
enfermagem" são condições causais; as categorias "Deparando-se com a tecnologia e com o declínio do
cuidado humano" e "Significando o viver em uma sociedade moderna/pós-moderna/globalizada" apontam
as condições intervenientes; a categoria "Processando o cuidado "do nós" nas relações e interações
humanas" representa as estratégias e a categoria "Identificando a circularidade processual de cuidar e
ser cuidado" diz respeito a consequência do fenômeno ou categoria central. O fenômeno encontrado foi:
"Acontecendo o cuidado "do nós" nos movimentos e ondulações dos processos interativos no ambiente
hospitalar"..Assim, sustenta-se a tese de que através das relações/interações/associações entre os seres
humanos, os profissionais de enfermagem e de saúde constroem na sua prática de cuidar/cuidado um
conjunto de significados, que se conformam numa estrutura de referência do processo de cuidado
mutuamente coletivo, o cuidado "do nós", que acontece na circularidade dos processos de cuidar, ser
cuidado e sentir-se cuidado, entendido como relacional e processual, animado por constantes
movimentos e ondulações advindos dos processos interativos no ambiente hospitalar e fora dele, tendo
forte relação com o viver em uma sociedade moderna/pós-moderna/globalizada. O cuidado "do nós"
aponta-se como uma concepção de cuidado numa dimensão mais abrangente, processual, complexa e
coletiva, importante para a saúde e o viver humano.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Enfermagem, Filosofia em enfermagem, Relação Interpessoal,
Relações interprofissionais, Relações profissional-família, Relações profissional-paciente.

Abstract: Because nursing and health workers act in the field of human health, they relate and interact
with multiple individuals, establishing care experiences in diverse conditions, integrating multidimensional
and systemic care, which comes and goes in its procedural circularity, strengthening relationships and
establishing a broad and complex care, the care "of us". The guiding question of this qualitative study is:
how do nursing and health workers experience and signify relationships in the care "of us" process? The
objectives were to understand how nursing and health workers experience and signify relationships in the
care "of us" process and develop a theoretical-philosophical structure of the relationships in the care "of
us" process. The complex thinking framework was the theoretical framework and grounded theory was the
methodological framework. Twenty-five nursing and health workers from a university hospital located in
the South of Brazil participated in this study. The study was conducted according to the principles of
theoretical sampling with comparative analysis and sample hypotheses forming four sample groups. The
first group was composed of six nursing workers (at technical and college levels) from a surgical care unit
(open unit); the second group was composed of five health professionals (a nurse, physician, nutritionist,
psychologist, pharmacist, and social worker) from the previous unit; the third group was composed of 11
nursing and health workers (nurses, nursing technicians, physicians, psychologist, a speech therapist, and
a social worker) from a neonatal intensive care unit (closed unit); while the fourth group was composed of
three directors from the studied hospital (general, nursing, and care support boards), who are also nursing
and health workers (physician, nurse, and pharmacist). Finally, the phenomenon was compared and the
study's hypotheses were confirmed; data saturation was achieved with the fourth sample group. Data
were collected from March to July, 2011 through semi-structured interviews, individually conducted. The
procedure of systematic data encoding through open, axial and selective encoding, permeated the
analytical process, which was constructed from the paradigmatic perspective, composed of five
components (context, cause, intervenient condition, strategies and consequences) that explain the
phenomenon or core category, formed by eight categories and 26 subcategories. The categories
"Knowing the institution" and "Signifying management" form the context; the categories "Perceiving
movements and undulations of human relations and interactions" and "Signifying the health of nursing
professionals" are causal conditions; the categories "Facing technology and the decline of human care"
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and "Signifying the experience of living in a modern/post-modern/globalized society" are intervenient
conditions; while the category "Processing the care "of us" in the human relations and interactions"
represents the strategies and the category "Identifying the procedural circularity of providing care and
being cared for" is related to the consequences of the phenomenon or core category. The phenomenon
identified was: "The care "of us" takes place in the movements and undulations of interactive processes
within
the
hospital
environment."
Therefore,
we
support
the
thesis
that
through
relations/interactions/associations among human beings, nursing and health workers construct a set of
meanings in their care practice, which forms a mutually collective reference structure of the healthcare
process, the care "of us", which takes place in the circularity of care processes, being cared for and
feeling cared for, understood as relational and procedural, encouraged by constant movements and
undulations, arising from interactive processes in the hospital environment and outside of it, with a strong
relation to living in a modern/post-modern/globalized society. The care "of us" is a conception of care in a
broader, procedural, complex, and collective dimension, important for human health and life
Key words: Working environment, Nursing, Interpersonal relations, Interprofessional relations,
Professional-patient relations, Professional-family relations, Philosophy Nursing.
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WATERKEMPER, Roberta. Formação da atitude crítica e criativa do acadêmico de enfermagem na
disciplina de fundamentos para o cuidado profissional: um estudo de caso. 2012. p. 325. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Prado, Marta Lenise do
Resumo: O desenvolvimento da capacidade crítico-criativa é um ato que vai além da transmissão de
conhecimento. Em decorrência dessa constatação, busca-se cada vez mais colocar em prática
metodologias de ensino-aprendizagem com possibilidades de desenvolver nos educandos tais
características. No momento, o debate volta-se para uma educação emancipadora e libertadora, que abra
espaço para que o aluno participe do seu educar e seja corresponsável por ele, sendo o professor um
facilitador desse processo. No entanto, para que isso se efetive, as instituições de ensino, sejam elas
públicas ou privadas, precisam repensar seus projetos político-pedagógicos e adequá-los a esse novo
paradigma. Este estudo configura-se como uma investigação qualitativa, na modalidade estudo de caso,
cujo objetivo foi identificar como a disciplina de Fundamentos para o Cuidado Profissional (DFCP), do
curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, contribui para
a formação de um aluno com atitude crítica e criativa. A população de estudo foi constituída de 14 alunos
da DFCP, turma 2010/1. Como proposta metodológica para a coleta de dados foram utilizadas as
técnicas de observação não participante, roteiro de entrevista e análise documental. Para a organização
dos dados utilizou-se o programa Atlas.ti 5.0. O processo de análise foi direcionado pela proposta
operativa de Minayo (2010), e o referencial teórico foi fundamentado nas ideias pedagógicas de Paulo
Freire. A análise possibilitou a construção de 4 categorias operativas: "ser a sombra - a consciência de si
do acadêmico de enfermagem", "a escuridão - a consciência de mundo do acadêmico de
enfermagem","Ser para si" ao "vir a ser": sobre a construção da autonomia pelo acadêmico de
enfermagem", "O desenvolvimento da atitude crítica na disciplina de fundamentos para o cuidado. Os
resultados revelam que os alunos, ao entrar na DFCP, apresentam uma consciência ingênua de si. Para
eles, aprender consiste na obrigação de estudar e reproduzir o conhecimento transmitido sem um pensar
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de si sobre o mundo e no mundo, por isso mesmo alienado. Também compreendem que o professor
deve transmitir o conhecimento e que o aprender somente acontece na relação entre aquele que ensina e
aquele que aprende.Como alunos, na DFCP, conseguiram se perceber enquanto pessoas e alunos em
formação, perceber suas dificuldades, facilidades e superações. Aprenderam pelo inacabamento a se
organizar para estudar, a ler, a escrever e a se comunicar através de atividades de escrita em portfólios e
da oralidade nas socializações das discussões teóricas e das vivências nos cenários de cuidado como
expressão da autonomia. Entre as contribuições da DFCP na atitude crítica dos alunos está a criação de
espaços de liberdade. E em sentir-se livre. Dentro de uma proposta que busca desenvolver a sua
criticidade não é coerente oprimir a liberdade de agir dos alunos. É através dessa liberdade para ser que
os alunos motivam-se, pois instiga sua curiosidade na busca de aprender, ad-mirando o mundo e
refletindo sobre ele. Os sujeitos relatam a sensação de liberdade, bem como demonstram, através de
seus comportamentos e tomadas de decisão em seu dia a dia, nos diferentes ambientes de
aprendizagem, essa possibilidade. O modelo de ensino tradicional criado no contexto histórico e político
do Brasil e ainda presente nos diferentes níveis de ensino dificulta a mudança de atitudes dos alunos,
porém não é sinônimo de impossibilidade. A consciência é um aspecto indissociável da compreensão e
constitui-se como fator fundamental do desenvolvimento da atitude crítica defendida por Freire. Ser crítico
envolve conscientização. Estar no mundo, na realidade, significa testá-lo. Quanto mais os alunos
desenvolvem essa capacidade de, ao estar no mundo, desvelá-lo, ad-mirando-o, mais alcançam a sua
essência. Ela existe estando na realidade, e nesse caso no contexto da aprendizagem.
Palavras-chave: Acadêmico de Enfermagem, Educação Crítica, Estratégias de ensino-aprendizagem.

Abstract: The development of critical-creative capacity is an act that goes beyond the knowledge
transmission. Due to this finding, it´s seek to increasingly put into practice methods of teaching and
learning with opportunities to develop these characteristics in students. At present, the discussion turns to
a liberating and emancipating education that opens space for the student to participate in their learning
and be co-responsible for it, being the teacher a facilitator of this process. But, to become this effective in
educational institutions, whether public or private, it need to rethink their pedagogical projects and tailor
them to this new paradigm. This study appears as a qualitative research on the modality, case study,
whose objective was to understand how the pedagogical proposal of the Fundamentals for Professional
Care Nursing Discipline (DHCP), of Undergraduate Nursing Program at Federal University of Santa
Catarina (UFSC) contributes to the development of a critical and creative student attitude. The study
population consisted of 14 students in the classroom setting at DHCP 2010.1. As a methodology for data
collection techniques were used: a non-participant observation, Interview and documentary analysis. The
review process was directed by the Minayo (2010) operative propose. The theoretical framework was
based on pedagogical ideas of Paulo Freire. The analysis enabled the construction of four operative
categories: "To be a shadow - self-awareness of the nursing student," "darkness - the awareness of the
nursing academic world", "Being for itself" to "prove" of the nursing student - be autonomous, "The
development of critical attitude on discipline grounds for caution.nursing student - be autonomous and
Nobody is critical: the development of critical attitude. The results revealed that the student, entering the
setting DHCP, presents a naive consciousness of itself. Learning consists of an obligation to study and
reproduce the knowledge passed without a thought of himself on the world and the world, so even
alienated. They also understand that the teacher must impart knowledge and learning only happens in the
relationship between who teaches and who learns. As students in setting DHCP, could be seen as people
and students in training, their difficulties, facilities and overruns. They learned to organize the
incompleteness to study, read, write and communicate through writing activities in portfolios and orality in
socialization, in theoretical discussions and experiences in care environments as an expression of
autonomy. Among the contributions of the setting DHCP in the critical attitude of the student is creating
spaces of freedom, feel free. Through this freedom to be what motivates the student himself, instigates his
curiosity in the pursuit of learning, ad-targeting the world and reflecting on it. The subjects reported the
feeling of freedom and demonstrate through their behavior and decision making in different learning

1417

environments, such a possibility. The traditional teaching model created in the historical and political
context of Brazil, and still present in the different levels of education, difficult to change attitudes of the
student, but is not synonymous with failure, as demonstrated in this study. Consciousness is an
inseparable aspect of the understanding and development of critical attitude advocated by Freire. Being
critical involves awareness. It means being in the world actually test it. The more the student develops this
capability, while being in the world, unveil it, re-looking at him, reaches more than its essence. It exists
and is actually in this case, in the context of learning.
Key words: Critical Education, Nursing students, Teaching and learning strategies.
Acesso remoto ao texto integral: repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96384/309937.pdf?...1
Nº de Classificação: 17955
BECKER, Sandra Greice. O cotidiano do cuidado em saúde mental: memórias e representações
sociais de trabalhadores. 2012. p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano e o imaginário no processo saúde e doença
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Por muito tempo, os portadores de doenças mentais foram considerados alienados. Eram
vistos como pessoas que viviam fora da realidade, sem capacidade para entender e exercer seus
direitos. Hoje essa história mudou e a luta diária é para que os usuários dos serviços de Saúde Mental
possam ter um tratamento qualificado e humanizado. Contudo, apesar dos avanços do modelo
assistencial e da proposta de humanização do cuidado, o processo de reforma psiquiátrica apresenta
heterogeneidade em relação à velocidade da implementação das políticas propostas, e Manaus aparece
neste contexto como uma das últimas capitais brasileiras a implementar os serviços substitutivos do
manicômio. Vivenciando esta realidade e buscando compreender essas questões, desenvolveu-se a tese
de que existem elementos nas Representações Sociais dos trabalhadores em Saúde Mental do Centro
Psiquiátrico Eduardo Ribeiro - CPER que guiam a forma e a organização do cuidado em Saúde Mental e
que podem influenciar na implementação dos dispositivos substitutivos do Manicômio. Para validá-la,
delineamos como objetivo geral desta pesquisa compreender as representações sociais e memórias
sobre o cuidado dos Trabalhadores
de Saúde Mental do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro em
Manaus/AM. O estudo foi qualitativo, na modalidade do estudo de caso único sobre as representações
sociais dos trabalhadores sobre o cuidado.
Os participantes foram 24 trabalhadores, tendo como
critérios de inclusão: trabalhar diretamente com o paciente e possuir tempo médio
de vínculo
institucional de 20 anos. As informações foram obtidas através de entrevistas semi-estruturadas, que se
desenvolveram no primeiro semestre do ano de 2010, em Manaus. A exploração do conteúdo das
entrevistas foi realizada com base na análise de conteúdo categorial temática. Nos resultados obtidos
destacam-se as lembranças dos trabalhadores, marcadas por um primeiro momento, nomeadas como
“era muita gente”, caracterizado pelo grande número de pacientes, pela falta de infraestrutura para
abrigá-los, pela precariedade dos equipamentos e pelo reduzido número de profissionais com formação
para atuarem na atenção em saúde mental. As memórias sobre o momento que nomeamos como “a
primeira reforma” apontaram as mudanças na estrutura da instituição, com a construção de novos
pavilhões, redistribuição dos internos de acordo com as necessidades de
atenção, abertura de
concursos públicos para ingresso de profissionais
que integraram a equipe multiprofissional e
implementação de projetos
terapêuticos e laborais. As representações dos trabalhadores sobre o
cuidado foram organizadas como cuidado (des)humano, cuidado como escuta e como estar-junto. Os
trabalhadores em saúde mental do CPER expressaram, em seus depoimentos, transformações
significativas nos
modos de cuidar ao longo do tempo, destacando aspectos relacionados,
principalmente, à proximidade dos profissionais com a gestão e à
capacidade de escuta e de
relacionamento interpessoal entre profissionais, pacientes e familiares como importantes estratégias de
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mudanças na atenção à saúde mental. O presente estudo foi encaminhado à avaliação do Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Universidade Federal de Santa Catarina – CEP/UFSC,
aprovado pelo Parecer n 315/2009.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Memória, Psiquiatria, Representação social, Saúde mental.

Abstract: For a long time, the mentally ill were considered alienated. They were seen as people living
outside reality, unable to understand and exercise their rights. Nowadays the story has changed and
there is a daily struggle for users of mental health service receiving a skilled and humane treatment.
However, despite advances in caregiving model and
the proposal of caregiving humanization, the
psychiatric reform process presents heterogeneity relative to the implementation speed of the proposed
policies, and Manaus appears in this context as one of the last Brazilian capital to implement caregiving
services substituting those of insane asylums. Experiencing this reality and trying to understand these
issues, it was developed a thesis that there are elements in the social representations of mental health
workers in Eduardo Ribeiro Psychiatric Center - ERCP guiding the shape and organization of mental
health care that may influence the implementation of substitute devices to the insane asylum. To
validate it, the general objective outlined to this research is understanding the social representations and
memories on caregiving of mental health workers in Eduardo Ribeiro Psychiatric Center in Manaus /
AM. The study was qualitative, as single case study on the staff representations about social care. 24
workers participated, with the following inclusion criteria: working directly with patients and having an
average institutional affiliation of 20 years. Information was obtained through semi-structured interviews,
developed in the first semester of 2010, in Manaus. The exploitation of the interviews content was
based on the thematic category analysis. In the results obtained the workers memories were remarkable,
marked by a first time, named as "there were many people" characterized by a large number of patients,
lack of infrastructure to house them, precariousness of equipment and few professionals trained to work
in mental healthcare. The memories of the time we have named as the "first reformation" showed changes
in the institution structure, with the construction of new pavilions, patient redistribution according to care
needs, opening of public selection for the entry of professionals to integrate the multidisciplinary team
and
implementation of therapeutic and labour projects. Workers' caregiving
representations were
carefully organized as (un) human care, care as listening and care as being-together. Mental health
workers of ERCP
expressed, in their statements, significant changes in care modes over
time,
detaching related aspects, mainly, to the proximity of professionals with management, and listening skills
and interpersonal relationships among professionals, patients and family members as important tactics
for change in mental healthcare. The present study was referred to the evaluation of the Ethics in Human
Research Committee, of Universidade Federal de Santa Catarina - CEP / UFSC approved by Opinion
No. 315/2009.
Key words: Menthal Health, Social Representations, Nursing.
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BORGES, Laurete Medeiros. A formação ética na profissionalização do técnico de enfermagem:
desafios da relação educação-trabalho. 2012. p. 217. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde
Orientador: Ramos, Flávia Regina Souza
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Resumo: O estudo analisou a formação ética na profissionalização do técnico de Enfermagem em sua
relação com o mundo do trabalho. Os objetivos específicos foram: Identificar as competências relativas à
formação ética expressas nos currículos dos cursos técnicos de Enfermagem e sua relação com o
contexto histórico-político da educação profissional na área; Conhecer as experiências pedagógicas
para a formação ética desenvolvidas nos cursos técnicos de Enfermagem de duas escolas do Sul do
Brasil; Discutir as questões éticas nos contextos de trabalho (estágios supervisionados) do técnico de
Enfermagem a partir das experiências teórico-práticas de professores e estudantes desses cursos.
Trata-se de estudo qualitativo, exploratório e descritivo, envolvendo 49 participantes, sendo 32
estudantes e 17 professores de duas escolas profissionalizantes, uma pública e uma privada, localizadas
no Sul do Brasil. Os dados foram obtidos por meio de estudo documental, entrevistas semiestruturadas
(professores) e dois grupos focais (estudantes). Na organização e no tratamento dos dados qualitativos
utilizou-se o software Qualiquantisoft (R) , que permitiu o armazenamento, a codificação e a integração
desses dados, embora tenha sido dispensado o recurso de tratamento do discurso do sujeito coletivo,
uma das finalidades desse aplicativo. Das entrevistas e dos grupos focais arquivados individualmente
extraíram-se as expressões- chave e ideias centrais, que foram agrupadas em três categorias relativas
aos professores, três relativas aos estudantes e duas relativas à pesquisa documental nos projetos
político-pedagógicos dos cursos. Os resultados foram relatados em três subcapítulos, articulando
categorias das
diferentes fontes. No primeiro, o objeto norteou as experiências pedagógicas na
formação ética para uma assistência humanizada, focando os valores éticos para o cuidado humanizado,
as experiências pedagógicas e os limitantes à expressão da ética no trabalho concreto. No segundo
subcapítulo foram discutidas as principais questões éticas que emergem ao longo da formação do técnico
de Enfermagem nos contextos de trabalho (estágios supervisionados), revelando dicotomias, dificuldades
de priorizar as competências éticas e legislação e exercício profissional X instrumentos da formação:
distanciamentos e
aproximações. No terceiro, o foco foi a inserção e o desenvolvimento
das
competências éticas nos projetos político-pedagógicos. Os cursos expressam propósitos de formar
profissionais cidadãos que aliem
competências técnicas e éticas, com autonomia intelectual e
pensamento
crítico, mas enfrentam grandes dificuldades para concretizar a dimensão
ética da
formação para além de uma perspectiva disciplinar, pontual e deontológica. Os sujeitos apontam para a
limitada capacidade de a escola influir decisivamente na educação ética e para diversas circunstâncias
intervenientes, relacionadas ao processo educativo, à formação do educador e aos cenários reais de
trabalho. Há, ainda, invisibilidade das questões éticas nos currículos, organizados sob a lógica do
ensino deontológico, com metodologias insuficientes e
professores pouco instrumentalizados. Os
desafios presentes estão vinculados à reorientação das práticas pedagógicas, ao desenvolvimento da
capacidade de julgamento moral e à maior valorização da profissão no sentido de superar limites dessa
formação.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Enfermagem, Ética.

Abstract: The study analyzed the formation of professional ethics in nursing
technician in thier
relationship with the world of work. The specific objectives were to: identify the skills training on ethics as
expressed in the curricula of technical courses in nursing and its relationship to the historical and
political context of professional education in the area; know the educational experience developed in the
ethical training in technical courses of Nursing two schools in the southern part of Brazil; discuss ethical
issues in the contexts of work (supervised internship) of the nursing technician experience from nursing
theory / practice of
teachers and students of these courses. It is a qualitative , exploratory
and
descriptive study, involving 49 participants, 32 students and 17 teachers from two colleges, one public
and one private, located in the
southern part of Brazil. Data were obtained through the study of
document and, semi-structured interviews (teachers) and two focus
groups (students). In the
organization and processing of qualitative data, we used the Qualiquantisoft (R) software, that allows the
storage, coding and integration of these data, although the appeal was dismissed for the treatment of
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the collective subject discourse, one of the purposes of this application. From interviews and focus
groups was filed individually and extracted the expressions and key central ideas that have been
grouped into three categories relating to teachers, students and three for two categories relating to
documentary research on the political teaching of the courses. The results were reported in three subchapters, linking different categories of sources. At first, the object was the educational experience in the
ethical for a humanized, focusing on ethical values for the humane care, educational experiences and
limiting the expression of specific work ethic. In the second sub-chapter that discussed the main ethical
issues that arise over the formation of the practical nurse in the Work context (supervised practice),
revealing dichotomies, difficulties to prioritize the skills and ethics legislation and professional training x
tools: distances and approximations. In the third, the focus was on integration and development of ethical
skills in teaching political projects. The express purposes of courses to train professional citizens that
combine technical and ethical, with critical thinking and intellectual autonomy, but are struggling to
realize the ethical dimension of education beyond a disciplinary perspective, timely and professional
conduct. The subjects pointed to the limited capacity of
the school have a decisive influence on
education and ethics for various circumstances involved, related to the educational process, the training
of educators and the real work scenarios. There are also invisibility of ethical issues in the curriculum,
organized under the logic of teaching ethics, methodologies and insufficient little exploited teachers. The
present challenges are linked to the reorientation of teaching practices,
the development of moral
judgment and greater appreciation of the profession in order to overcome limitations of such training.
Key words: Nursing, Ethics, Nursing Education.
Acesso remoto ao texto integral:
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RAVELLI, Ana Paula Xavier. e-PORTFÓLIO: Aprendizagem Baseada em Problemas no Cuidado de
Enfermagem no Puerpério Imediato/Greenberg. 2012. p. 261. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Santa Catarina;
2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Pesquisa Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem.
Orientador: Dal Sasso, Grace Teresinha Marcon
Resumo: A globalização deu novo impulso aos educadores em mudar e transformar os modos de
ensinar, incitando o processo de ensino- aprendizagem, com a inserção das Tecnologias da Informação
e
Comunicação (TICs), destacando neste estudo o Portfólio Eletrônico
(PE).Objetivos:Avaliar a
contribuição da ferramenta PE no processo de
formação do acadêmico de Enfermagem, de uma
Universidade Pública Estadual, para o desenvolvimento do seu pensamento critico e aprendizagem
colaborativa para o cuidado no período puerperal imediato/Greenberg, fundamentada na aprendizagem
baseada em problemas. Identificar a produção do conhecimento em enfermagem no período pós-parto
imediato período Greenberg, nos últimos 5 anos, de
2005 a 2009;Demonstrar os resultados da
aplicabilidade do ePortfólio no ensino universitário nos últimos 5 anos, de 2005 a 2009;Desenvolver uma
estrutura de ePortfólio para o cuidado puerperal com os alunos do 3° ano do curso de Enfermagem a
partir da aprendizagem baseada em
problemas, utilizando a ferramenta Exabis® no ambiente de
gerenciamento da aprendizagem Moodle®;Aplicar e analisar com os alunos do curso de Enfermagem de
uma Universidade Pública Estadual a estrutura de ePortfólio/Exabis® no cuidado puerperal imediatoperíodo Greenberg.Método:produção tecnológica, estudo quantitativo, semi-experimental. Amostra não
probabilística intencional, com 28
estudantes [grupo experimental(X) e controle(Y)], curso de
Bacharelado em Enfermagem, de uma Instituição Pública de Ensino Superior, na cidade de Ponta
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Grossa, Paraná, Brasil e, os critérios de inclusão foram:
alunos do curso de Bacharelado em
Enfermagem que estivessem matriculados e cursando a disciplina de Saúde Materno-Infantil no ano de
2011. O desenvolvimento metodológico aconteceu no ambiente Moodle®, com a tecnologia educativa,
PE/Exabis® na versão 2.1,
norteada pelas fases da Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP).Houve Pré-teste, a intervenção didática utilizando ABP (com PE/Exabis®-X,sem -Y) e Pós-teste.
A avaliação do PE a partir do modelo ISO 9126-4 (Eficácia,Produtividade,Segurança e
Satisfação),escala do tipo Likert: tendo como média alvo mínima 3 (Bom). Teve aprovação do Comitê de
Ética da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Parecer n°64/2011, protocolo 02304/11.Resultados:
Constatou que não houve significância estatística antes e após a aplicação do PE, apesar da diferença
entre as notas (X). Constatou aprendizado, observado nas médias alcançadas (grupoX, pré) 7.46 e
(grupoX,pós) 8.57, tendo um aproveitamento de 1.11. Na avaliação, a. maior média entre os acadêmicos
foi nas características de Segurança (4.50) e entre os docentes, a Produtividade, (4.66), como também.
utilização PE/Exabis® promoveu interatividade para o desenvolvimento do pensamento crítico em todas
as fases da ABP.Conclusões: evidenciou que o PE/Exabis® possui características técnicas (ISO/IEC
9126-4) adequadas para aplicação na área de educação em enfermagem; bem como, o aluno com
PE/Exabis® pôde trabalhar em grupo, com interatividade adquirindo habilidades do pensamento crítico,
pois a
utilização da ferramenta PE/Exabis® foi um recurso
didático/tecnológico funcional com
características educativas que
possibilitaram o compartilhamento e troca entre os alunos e entre
pesquisadora/alunos, feedback e reflexões, contribuindo para surgir o
aprendizado crítico e
colaborativo.Portanto, o PE é uma tecnologia inovadora e interativa, que trouxe diferenças nas notas no
Pré e Pós- Teste(X), porém não se pode afirmar que o PE pode substituir as aulas presenciais, mas sim,
agregar-se ao ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Conhecimento, Enfermagem, Internet, Período pós-parto, Tecnologia educacional.

Abstract: Globalization has given new impetus for educators to transform the
ways of teaching,
encouraging the teaching and learning process, with the integration of Information and Communication
Technologies
(ICTs). This study highlights the use of the Electronic Portfolio (EP) in
education.
Objectives: to evaluate the contribution of the ePortfolio in the formation of nursing students from a
Public Institution of Higher Education, for the development of their critical thinking and collaborative
learning during the Immediate Puerperium cycle / Greenberg period studies, based on problem-based
learning. To identify the students’ knowledge productivity in Immediate Postpartum cycle / Greendberg
period for the last five years – from 2005 to 2009; to demonstrate the applicability of ePortfolios in higher
education in the last five years - from 2005 to 2009; to especially develop an ePortfolio structure for
puerperium care with 3rd year nursing course students
using the Exabis® tool on the learning
management system Moodle®; To apply and analyze, with the nursing course students of a Public
Institution of Higher Education, the structure of ePortfolio/Exabis® on the Immediate Puerperium cycle /
Greenberg period. Method: technological production, quantitative study, semi-experimental. Intentional
non-probabilistic sample, with the participation of 28 students [experimental group (X) and control group
(Y)], from the Bachelor in Nursing course of a Public Institution of Higher Education in the city of Ponta
Grossa, Paraná state, Brazil. The criteria used were: Bachelor in Nursing academics who were studying
the subject of Maternal and Child Health in 2011. The methodological development used Moodle®
system and version 2.1 of a tool called PE/Exabis®, based on the phases of Problem-Based Learning
(PBL). There were pre- test, didactic intervention using PBL (with EP/Exabis® -X, without -Y) and posttest. The PE evaluation from standard ISO 9126-4 (Efficiency, Productivity, Safety and Satisfaction),
Likert scale: having minimum target criteria of 3 points (Good). It has been approved by the Ethical
Committee of Ponta Grossa State University, n°64/2011, protocol 02304/11. Results: the research has
shown there was no statistical significance between grades (X) which were compared before and after
the application of the ePortfolio. It has shown a positive advance in learning, observed on the reached
grades (group X, pre) 7.46 and (group X, post) 8.57, with a difference of 1.11 points. On the evaluation,
the
best grade among students concerned Security characteristics (4.50); the best grade among
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teachers concerned Productivity (4.66). The use of EP/Exabis® has promoted better interactivity for the
development of critical thinking in all PBL phases. Conclusions: this study has shown that EP/Exabis®
has adequate technical characteristics (ISO/IEC 9126- 4) for its application on the nursing studies
subjects, as well as the students who used EP/Exabis® could interact more while working in group and
acquired abilities of the critical thinking process, for the use
of the tool worked as a didactic and
technological teaching resource which enabled sharing and exchange experiences among students and
between researcher and students, giving the possibility of feedback and
reflections - items which
contribute to critical and collaborative learning. Therefore, EP is an innovative and interactive tool which
has shown differences on the pre-test and post-test (X) grades. Although it is not possible to say that
EP can work as a substitute to attended classes, it can add to the learning process nonetheless.
Key words: Internet, Nursing, Educational Technology, Postpartum Period, Knowledge.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96125/301837.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 17968
MARTINS, Marialda. Gestantes hipertensas: significados culturais, formas de atenção à saúde e
relações com a biomedicina. 2012. p. 245. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Monticelli, Marisa
Resumo: Este é um estudo etnográfico que objetivou compreender os significados culturais atribuídos
por gestantes à vivência da hipertensão arterial na
gravidez; identificar as formas de atenção e
autoatenção à saúde utilizadas pelas gestantes durante a vivência dos transtornos hipertensivos; e
identificar como ocorrem as relações entre as gestantes portadoras de transtornos hipertensivos e os
profissionais que exercem a biomedicina. Foi realizado no período de outubro de 2010 a dezembro de
2011 no ambulatório de pré-natal e na enfermaria de internação clínica de um hospital-escola do Estado
do Paraná, e no domicílio das gestantes, sob aporte da Antropologia Interpretativa. Para a coleta de
dados utilizou-se observação participante e entrevista. Os informantes- chave foram 22 gestantes, e os
informantes gerais, profissionais e alunos
que prestavam assistência a essas mulheres. A análise
seguiu os princípios da Etnoenfermagem. Os resultados foram apresentados sob a forma de 3 artigos.
O primeiro, “Significados culturais atribuídos por gestantes à vivência da hipertensão durante a gravidez”,
mostra que as gestantes conferem sentidos às suas experiências, utilizando-se de uma rede de
símbolos e significados, criada e recriada a partir da interlocução contínua com suas famílias, outros
grupos sociais e com profissionais de saúde, e que é marcada pelo medo da morte do bebê e da própria
morte.
O segundo, “Gestantes hipertensas: experiências, subjetividades e formas de atenção e
autoatenção à saúde”, revela que possuem valores e práticas que são aplicados aos processos de
saúde/enfermidade/atenção,
transitando entre distintas abordagens. Contudo, muitas vezes, não
revelam tais práticas, temendo julgamento dos profissionais, que
estabelecem com elas relação
superficial, negando suas expressões
culturais. O terceiro artigo, “Gestantes hipertensas e suas
relações com os profissionais de saúde de um hospital universitário”, manifesta a ocorrência de distintas
formas de relacionamento, destacando-se a impessoalidade e a desvalorização das subjetividades das
gestantes. Esta
tese contribui para a construção do conhecimento na área, assim como
para a
assistência profissional a essa população de mulheres, no sentido de fortalecer a necessidade de
colocar em foco a experiência da doença e as referências socioculturais do contexto da gravidez de alto
risco, desde
a atenção pré-natal, até a assistência em nível terciário. Identificar as práticas e

1423

experiências que fazem parte do complexo processo de atenção e autoatenção à saúde colabora para a
compreensão dos
significados culturais, subsidiando os profissionais para uma assistência
fundamentada nas necessidades específicas dessas mulheres, além de contribuir para a ampliação do
conceito de risco. Além disso, o estudo contribui para que os trabalhadores de saúde repensem as
formas de se
relacionarem com as gestantes, visando à maior aderência aos princípios
da
humanização da assistência e aos direitos de cidadania. Os resultados apontam para a necessidade da
construção da uma nova prática profissional, que incorpore as experiências, subjetividades e práticas de
autoatenção das gestantes portadoras de hipertensão gestacional, como estratégia que pode colaborar,
inclusive, para a redução dos índices das mortes maternas.
Palavras-chave: Atenção terciária à saúde, Cultura, Hipertensão gestacional, Relações profissionalpaciente.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17972
CORDEIRO, Elke Annegret Kretzschmar. Abrindo as portas do quarto terapêutico: significando a
radioiodoterapia. 2012. p. 201. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano e o imaginário no processo saúde-doença
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Algumas histórias vividas no cotidiano das pessoas nos fazem refletir acerca da saúde, da
razão de viver e ser saudável. A partir do momento que a radiação começa a fazer parte da experiência
de vida de uma pessoa, muitos significados perpassam seu imaginário. A radiação pode ser utilizada
como benefício no mundo contemporâneo, como, por exemplo, na área da saúde, porém, é pouco
divulgada. Em alguns tratamentos contra o câncer são utilizados elementos radiativos como, por
exemplo, iodo radioativo para alguns casos de câncer da tireóide, objeto do nosso estudo. Enquanto
enfermeira de um Serviço de Medicina Nuclear num hospital público da grande Florianópolis, e atuando
na Radioiodoterapia desde 2004, observava que o medo era uma sensação que acompanhava as
pessoas em vários momentos: após o impacto da descoberta do câncer, quando submetidas à
tireoidectomia total, durante o preparo para o tratamento com Radio iodo, culminando com a internação
no quarto terapêutico. As orientações encontradas sobre a radioiodoterapia nem sempre alcançavam a
profundidade necessária para esta pessoa compreender o seguimento do tratamento. Os sentimentos em
relação à radiação faziam dela uma refém da falta de conhecimento. Muitas pessoas, na primeira
avaliação de enfermagem, relatavam que nada sabiam a respeito do tratamento. Às vezes, elas tinham a
possibilidade de conversar com alguém que havia passado por este processo, outras buscavam
informações na Internet, algumas perguntavam ao seu médico, mas nem sempre as respostas
correspondiam aos anseios e dúvidas, e nem sempre esclarecedoras o suficiente para aquele estágio do
tratamento. No cotidiano da Unidade de internação hospitalar, observava que o medo e o pouco
conhecimento sobre as Radiações Ionizantes, por parte da equipe de enfermagem, permeavam o
cuidado dispensado às pessoas que se internavam no quarto terapêutico. Os significados apreendidos
pela equipe de profissionais ao entrar em contato com a pessoa irradiada nos instigavam a procurar
respostas no intuito de re-significar este cotidiano. Deste modo surgiu a pergunta de pesquisa: Como as
pessoas significam a Radioiodoterapia? A partir da nossa experiência de trabalho, podemos colocar em
tese que: a falta de conhecimento sobre a radioiodoterapia faz com que as pessoas tenham medo do
quarto terapêutico e do tratamento em si; que a partir do momento em que são preparadas, orientadas e
vivenciam este tratamento, passam a ver com outros olhares e re-significam a idéia, o conhecimento, o
conceito que tinham sobre a radioiodoterapia e o quarto terapêutico. Neste sentido, o despertar para a
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realização deste estudo, foi motivado pelo aspecto subjetivo do comportamento humano e o desejo de
aprofundar o conhecimento acerca dos significados que a radioiodoterapia possa ter para pessoas que
passaram por esta experiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, interpretativa e que se refere às
experiências vividas, tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. Com base nestes
aspectos, foram traçados os seguintes objetivos para este estudo: Conhecer os significados do quarto
terapêutico para pessoas que vivenciam a radioiodoterapia e elaborar um construto teórico a partir dos
significados construídos. Como caminho metodológico foi utilizada a Teoria Fundamentada nos Dados,
método que nos provoca a teorizar sobre os problemas concretos de experiências vividas. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, sob o parecer
consubstanciado nº 094/2011, sendo a pesquisa realizada entre os meses de outubro de 2011 a
setembro de 2012.
Palavras-chave: Atividades cotidianas, Câncer de tireóide, Pesquisa em enfermagem, Radioterapia.

Abstract: Some stories lived in the daily life make us think about health, the reason to live and be healthy.
From the moment that the radiation becomes part of the experience of a person's life, many meanings
pervade his imagery. Radiation can be used as a benefit in today's world, for example, in health care,
however, it is little known. In some cancer treatments elements of radioactive are used, eg, radioactive
iodine for some cases of thyroid cancer, which is the object of our study. As a nurse at the Nuclear
Medicine Service at a public hospital of Florianopolis, and acting on radioiodine therapy since 2004, it
must be noted that fear was a feeling that accompanied people at various times: after the impact of the
discovery of cancer when undergoing total thyroidectomy during the preparation of treatment with
Radioiodine, culminating in the hospital therapeutic room. The guidelines found on radioiodine do not
always reached the necessary depth for the person to understand the following treatment. Feelings
regarding the radiation made her a hostage to lack of knowledge. Many people , in the first evaluation of
nursing, reported that they knew nothing about the treatment. Sometimes they were able to talk to
someone Who had gone through this process, others sought information on the internet, some ask thier
doctor, but not always is the answer corresponded to thier desires and doubts, and not always illuminating
enough for that stage of treatment. In everyday hospital unit, its noted that fear and little knowledge of
ionising radiations on the part of the nursing team, permeated the care given to the person interned in the
therapeutic room. The meanings apprenheded by the team of professionals to contact the person being
irradiated is instigated to seek answers in order to re-signify this everyday. Thus arose the study question:
what do the people mean by radioiodine? From our work experience, we can put that in theory: the lack of
knowledge about the radioiodine makes people afraid of therapeutic room and the treatment itself, from
the moment they are prepared, oriented and experienced this treatment, they began to see with diffrent
eyes and re-signify the idea, the knowledge, the concept had on the RAI and therapeutic room. In this
sense, the awakening to the realization of this study was motivated by the subjective aspect of human
behaviour and the desire to deepen thier knowledge about the meanings that radioiodine therapy for
people Who may have had this experience. This is a qualitative, interpretive and referred to the
experience, having as theoretical Symbolic Interactionism. Based on these aspects, the following
objectives were outlined for this study: know the meanings of the room for people who experience
therapeutic radioiodine and develop a theoretical construction from the meanings constructed. The
methodological approach used was the Grounded Theory, method that causes us to theorize about the
problems of concrete experiences. The study was approved by the Research Ethics Committee of the
Institute of Cardiology of Santa Catarina, in the opinion embodied No 094/2011, and the survey conducted
between the months of October 2011 to September 2012. The data are the result of semi structured
interviews, memos and analysis of records of persons subjected to treatment with radioiodine in the
Department of Nuclear Medicine, Cardiology Institute of Santa Catarina. Interviews were conducted with
components of four sample groups. The first sample group, that participated in the therapeutic room were
hospitalized and underwent treatment for the first time.
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Key words: Nursing Study, Radiotherapy, Daily Activities, Thyroid Cancer.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100896

Nº de Classificação: 17985
ZVEITER, Marcele. O cuidado de enfermeiras obstétricas com-a-mulher-que-dá-à-luz-na-Casa-deParto: uma hermenêutica em Heidegger. 2011. p. 112. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde da Mulher - NUPESM
Orientador: Souza, Ivis Emília de Oliveira
Resumo: A discussão sobre o direito de exercício de enfermeiras na assistência ao parto e a qualidade
da atenção prestada às usuárias no Rio de Janeiro foi o
início da problematização da presente
investigação. A situação estudada no presente trabalho foi o cuidado de enfermeiras obstétricas, como
um caso da assistência ao parto do Sistema Único de Saúde. A questão que norteou a investigação se
dirige à possibilidade do desvelamento dos modos de ser das enfermeiras obstétricas que cuidam na
Casa de Parto David Capistrano Filho e ao desvelamento de algumas facetas desse cuidado, à mulher
que dá à luz na Casa de Parto. O objeto de pesquisa foi delimitado como: o significado do cuidado ao
ser-mulher-que-dá-a-luz-na-Casa-de-Parto. Assim, com o método de investigação fenomenológico, com
referencial heideggeriano de análise, estabeleceu-se o objetivo de desvelar o sentido do cuidado de
enfermeiras obstétricas à mulher que dá a luz na Casa de Parto. Além de respeitar os aspectos éticos
e legais que constam na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa obteve
aprovação no Parecer nº 322A/2009 do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde e Defesa
Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, RJ - Brasil. No cenário da Casa de Parto os encontros com a
totalidade das enfermeiras obstétricas tiveram uma questão orientadora da entrevista. Pela análise
compreensiva dos depoimentos, procurando cientemente no ente, abriu-se uma compreensão mediana
que foi suficiente para a conquista do fio condutor da hermenêutica: O
cuidado de enfermeiras
obstétricas à mulher que dá à luz na Casa de Parto mostrou-se como um cuidado que se desenvolve
desde o pré-natal e continua no pós-parto, sendo uma construção fundada no compartilhar, que envolve
a enfermeira e a mulher. É, também, diferente do modelo hospitalar, e revelador
do sentido do
comportamento dos membros da equipe de enfermagem e da responsabilidade dessas enfermeiras
neste cotidiano assistencial. O cuidado de enfermeiras obstétricas à mulher que dá à luz na Casa de
Parto sinaliza no cotidiano assistencial um espaço de possibilidades pensadas numa proposta de
humanização do parto e nascimento nas políticas públicas. Porém, elas ainda não estão descritas ou,
mais ainda, são obscuras. Desvelou-se uma marca no cotidiano, evidenciada pela origem do cuidado e o
encontro de seres [o ser-mulher-que-dá-à-luz-na-Casa-de-Parto e o ser-enfermeiras-obstétricas- quecuidam-na-Casa-de-Parto]. O sentido do cuidado de enfermeiras obstétricas à mulher que dá à luz na
Casa de Parto revela então, sua origem na mulher, sendo construído com ela, e, portanto distinto do
cuidado da
tradição obstétrica. Ele tem a possibilidade de tecer a identidade assistencial
de
enfermeiras obstétricas quando no cuidar considera quem vai dar a luz.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Enfermagem obstétrica, Filosofia, Parto.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17988
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PASCHOALIN, Heloisa Campos. Presente no trabalho, mesmo doente: o presenteísmo na
Enfermagem. 2012. p. 170. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde do Trabalhador -NUPENST
Orientador: Griep, Rosane Harter
Resumo: O presenteísmo é definido como a presença física do funcionário no trabalho, porém, devido a
problemas físicos ou mentais, não consegue desempenhar, em sua plenitude, suas atividades laborais.
Leva a uma diminuição da produtividade, podendo impactar ainda mais o processo de trabalho do que o
absenteísmo. Na enfermagem, o presenteísmo pode trazer sérias conseqüências à organização do
trabalho, comprometendo a saúde dos trabalhadores e a assistência prestada. Foram traçados como
objetivos: geral: Descrever o presenteísmo e analisar sua associação com fatores ocupacionais e com
as condições de saúde entre os trabalhadores de enfermagem de um Hospital Universitário em Juiz de
Fora- MG;
específicos: Traduzir para o português brasileiro, adaptar culturalmente e avaliar as
propriedades psicométricas, a confiabilidade e a validade do instrumento utilizado para mensurar o
presenteísmo: Stanford Presenteeism Scale (SPS-6); identificar a prevalência de presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem; avaliar fatores
ocupacionais associados ao presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem e testar a associação entre o presenteísmo e as condições de saúde
autorreferida da equipe de enfermagem. Desenvolveu-se um estudo seccional com 271 trabalhadores
de enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário-entrevista aplicado por
entrevistadores no período de agosto e setembro de 2011. O questionário foi constituído de parte
adaptada do instrumento
já testado e validado em pesquisa realizada no Instituto Oswaldo Cruz,
Fiocruz, da versão reduzida da “Escala de Esforço e Recompensa” e do “Stanford Presenteeism Scale”
(SPS-6). O processo de adaptação do SPS-6 incluiu seis aspectos de
equivalência (conceitual,
semântica, operacional, de itens, de medida e funcional). As análises tomaram por base um estudo de
confiabilidade teste-reteste realizado
em subamostra de 50 trabalhadores do estudo principal. Os
resultados sugerem adequação do instrumento na sua versão em português brasileiro, indicando seu
uso no contexto da população de estudo e em populações semelhantes. Os principais motivos do
presenteísmo descritos foram: a ausência sobrecarrega os colegas e a ausência compromete a
assistência prestada. Os agravos de saúde que mais afetaram o desempenho dos trabalhadores foram
cefaleia/enxaqueca; alergias, asma, rinite; problemas intestinais e estomacais e problemas de coluna.
Entre as
variáveis sociodemográficas, a idade esteve associada ao presenteísmo, sendo os
trabalhadores com idade até 40 anos os que apresentaram maior queda de desempenho. Quanto às
variáveis ocupacionais, identificou-se associação entre o presenteísmo com o desejo em abandonar a
enfermagem, o esforço e o excesso de comprometimento. Aqueles com estado de saúde regular/ruim
foram os que mais
apresentaram o presenteísmo, sendo ainda identificado associação entre o
absenteísmo por doença e o presenteísmo. Ao analisar a associação das variáveis de estudo e as duas
dimensões de presenteísmo propostas pelo SPS-6, trabalho finalizado e concentração mantida, foram
evidenciados escores mais baixos na
dimensão concentração mantida. O presenteísmo, portanto,
diminuiu a capacidade
de concentração, interferindo negativamente no processo de trabalho dos
trabalhadores de enfermagem e na saúde dos trabalhadores.
Palavras-chave: Absenteísmo, Condições de trabalho, Enfermagem, Presenteísmo, Saúde do
trabalhador.

Abstract: The presenteeism is described as the physical presence of the employees in the workplace
however due to physical or mental problems they are not able to fulfil their professional tasks. It may lead
to a loss of work productivity and it may bring even more consequences on the work process comparing
to absenteeism. Considering nursing field presenteeism may trigger serious effects on the organization
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of work affecting workers’ health and the provided assistance. The aims of this study were outlined as
following: General: describe presenteeism and analyze its association with occupational factors and
health conditions among nursing team in an University Hospital in Juiz de Fora – MG; Specific: to
translate to Brazilian Portuguese, to
proceed a cultural adaptation and to assess psychometric
properties, reliability and
validity of the instrument selected to measure presenteeism: Stanford
Presenteeism
Scale (SPS-6); to identify the prevalence of presenteeism among nursing team; to
assess occupational factors associated with presenteeism among nursing professionals and test the
association between presenteeism and health conditions of nursing team. A cross-sectional study with
27 nursing workers was developed. Data collection was carried out through a questionnaire-interview
applied by interviewers from August to September 2011. The questionnaire was made from a part of the
instrument which has already been tested and validated during a research carried out in Oswaldo Cruz
Institut, FIOCRUZ, considering a reduced version of
“Effort and Reward Scale” and “Stanford
Presenteeism Scale” (SPS-6). SPS adaptation process included six aspects of equivalence (conceptual,
semantic, operational, item, measure, functional equivalences). The analyses were based on the study
of test-retest reliability carried out with a subsample of 50 workers from the main study. Results suggest
an adequacy of the instrument taking into account its Brazilian Portuguese version indicating its use in
the context of the study population and in other similar populations. The main reasons of the described
presenteeism were the absence causing an overload of demands to their work colleagues. Thus this
absence affects the provided assistance. Health hazards that affect the most workers’ performance were
headache/migraine, allergies, asthma, rhinitis, stomach and intestinal problems and spinal problems.
Taking into consideration socio
demographic variables, age was associated with presenteeism as
workers aged up to 40 years old have shown the highest level of loss in their performance. Concerning
occupational variables we have identified association between presenteeism with desire to quit nursing,
job strain and excessive commitment. We have found presenteeism in those who presented fair/poor
health. In this way an association between absenteeism, disease and presenteeism was identified. The
moment we
had analyzed an association between the study variables and the two dimensions of
presenteeism proposed by SPS-6, completing work and concentration maintained, we have noticed
lower scores in the dimension concentration maintained. Thus presenteeism resulted in a decrease in
the ability to concentrate, interfering in a negative way in the work of nursing team and in workers’ health.
Key words: Nursing, Presenteeism, Absenteeism, Worker’s health, Labor conditions.

Nº de Classificação: 17994
ORICHIO, Ana Paula Carvalho. Oficiais Enfermeiras para a Marinha do Brasil: do curso de formação à
ocupação de espaços no Hospital Naval Marcílio Dias (1980-1984). 2012 . p. 160. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História de enfermagem Brasileira
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: O presente estudo, Tese de Doutorado que faz parte do Núcleo de Pesquisas da História da
Enfermagem Brasileira (NUPHEBRAS) da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, toma como objeto de investigação as lutas simbólicas empreendidas pelas
enfermeiras militares da turma pioneira do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM) com
os demais agentes do Hospital Naval Marcílio Dias, pelo reconhecimento profissional. Para aprofundar o
conhecimento do objeto, foram traçados os seguintes objetivos: descrever o processo de incorporação do
habitus militar pelas enfermeiras aprovadas no concurso para o CAFRM em 1981, durante o curso de
formação; analisar as lutas simbólicas empreendidas pelas oficiais enfermeiras, no intuito de ocupar
espaços de poder no Hospital Naval Marcílio Dias; e discutir os reflexos essas lutas, para o
reconhecimento da oficial enfermeira no Hospital Naval Marcílio Dias. Do ponto de vista teórico, a ênfase
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recai na contribuição de Bourdieu, precipuamente nos conceitos de habitus, capital simbólico, poder
simbólico, campo e violência simbólica. Sob o enfoque metodológico, realizou-se pesquisa qualitativa, de
natureza histórico-social, sendo as fontes constituídas por entrevistas semi-estruturadas de quatro
depoentes que fizeram parte da turma pioneira de oficiais enfermeiras da Marinha do Brasil, além
fotografias e de documentos escritos, pertencentes ao acervo pessoal de uma depoente e ao Serviço de
Documentação da Marinha, que possibilitaram a complementação da análise do objeto do estudo. Os
principais resultados indicam que: a) a Marinha do Brasil abriu possibilidades de acesso das enfermeiras
a seu efetivo, na intenção de dotar o recém inaugurado Hospital Naval Marcilio Dias com pessoal
especializado na área da saúde; b) a entrada das enfermeiras ao campo do Hospital Naval ocorreu em
situação de desigualdade em comparação aos oficiais médicos e enfermeiras civis, o que ensejou
desafios e lutas simbólicas, particularmente no que concerne à dialética de incorporação do habitus
militar e aspectos relacionados; c) as oficiais enfermeiras corajosamente, com paciência e senso de
responsabilidade profissional, empreenderam estratégias e enfrentaram lutas simbólicas para ocupar
espaços de poder e implementar mudanças que favoreceram a qualidade do trabalho de Enfermagem no
campo do hospital; d) como resultado de seus esforços, elas acumularam conquistas que se expressam
precipuamente no reconhecimento de sua competência profissional. Ao final, apresentam-se conclusões,
derivadas da análise das fontes consultadas, além de sugestões de temas de futuras investigações que
venham a fortalecer o conhecimento da trajetória da Enfermagem brasileira nos diferentes espaços
profissionais, onde está incluída a Marinha do Brasil.
Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem militar, História da enfermagem.

Abstract: The present study, doctoral thesis which is part of the core of the history of Brazilian Nursing
Research (NUPHEBRAS) of the Anna Nery, Nursing School of Federal University of Rio de Janeiro, takes
as its object of symbolic struggles research undertaken by military nurses class pioneer women's Auxiliary
Corps of the Navy Reserve (CAFRM) with the other agents of Naval Hospital Marcílio Dias, by
professional recognition. To deepen the knowledge of the object, were stroked the following objectives:
describe the process of ncorporating military habitus by nurses approved in contest for the CAFRM in
1981, during the training course; analyze the symbolic struggles undertaken by nurses, officers in order
to occupy spaces of power
in the Naval Hospital Marcílio Dias; and discuss the reflexes of these
struggles, for the official recognition of nurse in the Hospital Naval Marcílio Dias. From a theoretical
point of view, the emphasis on the contribution of Bourdieu, mainly on the concepts of habitus, symbolic
capital, symbolic power, field, and symbolic violence. Under the methodological approach was qualitative
research, social-historical in
nature, being the sources consist of semi-structured interviews of four
depoentes who
were part of the pioneering class of Navy nurses official of Brazil, in addition to
photographs and written documents, belonging to the acquis staff of a statement and documentation
service of the Navy, which enabled the completion of the analysis of the object of study. The main results
indicate that: a) the Navy of Brazil opened possibilities of access for nurses to its effective, in order to
equip the newly opened Naval Marcilio Dias Hospital with specialised personnel in the area of health; b)
entry of nurses to the field of Naval Hospital occurred in a situation of inequality in comparison to the
official civilian doctors and nurses, which resulted in the symbolic struggles and challenges, particularly as
regards the dialectic of incorporating military habitus and related aspects; official c) nurses courageously,
with patience and sense of professional responsibility, waged strategies and symbolic struggles faced to
occupy spaces of power and implement changes that favored the quality of nursing work in the field of
hospital; (d)) as a result of their efforts, they have accumulated achievements that are expressed mainly
in recognition of their professional competency. In the end, presents findings, derived from the analysis
of the sources consulted, apart from suggestions of topics for future research that will strengthen the
knowledge of the trajectory of Brazilian Nursing professionals in the different spaces, where is included
the Navy of Brazil.
Key words: Nursing, Nursing and Military history of nursing.
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Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AnaPaulaCarvalhoOrichio.pdf

Nº de Classificação: 17998
MARINS, Aline Miranda da Fonseca. Alterações de comportamento do idoso com doença de
Alzheimer e o cuidador informal: Contribuições para a enfermagem gerontológica. 2012. p. 245. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar - NUPENH
Orientador: Silva, Jaqueline Da
Resumo: Pesquisa com abordagem quali-quantitativa com objetivo geral de analisar as alterações de
comportamento do idoso com doença de Alzheimer (D.A.) e suas interferências na vida do cuidador
informal. Revisão da literatura científica e de saúde apontou 26 alterações de
comportamento de
indivíduos com a D.A., que foram agrupadas em seis domínios e utilizadas no roteiro da entrevista.
Coleta de dados realizada no Centro de Doença de Alzheimer e outras desordens mentais da velhice,
do Instituto de Psiquiatria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CDA / IPUB / UFRJ com 25
cuidadores informais de idosos com D.A.. Dados
analisados à luz da Grounded Theory ou Teoria
Fundamentada em Dados que tem como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. Através de
protocolo para coleta de dados foram examinados 100 prontuários de clientes que frequentavam o CDA
/ IPUB / UFRJ. Esses dados foram tratados a partir de testes estatísticos descritos simples. Análise dos
dados quali- quantitativos foi acompanhada de comparação, contraste e triangulação das informações.
Os dados qualitativos apontaram 14 ações, correspondentes às alterações de comportamento do idoso
com D.A., desenvolvidas pelo idoso com D.A.. Dentre essas ações, 10 (ações), além de causarem
interferência e incomodarem a vida do cuidador, resultavam em mudanças no padrão relacional e
suscitavam comparação do comportamento do idoso antes e após a D.A.. Essas ações não foram
incorporadas com normalidade à vida do cuidador e, em sua maioria, demandavam novas estratégias
de manejo a serem incorporadas pelo cuidador. Os desdobramentos dessas ações na vida do cuidador
remeteram a duas tipologias de cuidados: objetivos e subjetivos. Os dados quantitativos mostraram que
não foram identificadas hipóteses diagnósticas iniciais para doença de Alzheimer provável em 33% dos
prontuários consultados. Em 22% não foram localizadas solicitações de exames laboratoriais e de
neuro-imagem. Os
achados indicaram potencial para o comprometimento das ações informativoeducativas de enfermagem ao cuidador do idoso com D.A. no reconhecimento das ações / alterações de
comportamento. O enfermeiro deve priorizá-las em razão das áreas e / ou domínios afetados e,
posteriormente, avaliá-las de acordo com o grau de intensidade de seus desdobramentos. Investigar as
alterações de comportamento do idoso com D.A. apoiadas no Interacionismo Simbólico, mostrou-nos
que o grau de intensidade atribuído pelos cuidadores às ações do idoso com D.A. possui significado e
representação própria e causam impactos ou desdobramentos diferenciados para cada cuidador. Por
isso, apresentamos o cuidador informal como protagonista do cuidado ao idoso com D.A. e indicamos
que cuidados e ações informativo- educativas de enfermagem necessitam pautar-se nas demandas de
cuidado trazidas por esse cuidador.
Palavras-chave: Cuidadores, Doença de alzheimer, Enfermagem, Família, Idoso.

Abstract: Research with quali-quantitative approach that had as its general aim analyze the behavior
changes in the elderly with Alzheimer's (AD) and its interference in the life of the informal caregiver.
Scientific literature and Health Review appointed 26 behavior changes in individuals with AD., which were
grouped into six areas and used in the script for data collection. Data collection took place in the Center
for Alzheimer's Disease and other mental disorders of old age, of the Institute of Psychiatry, Federal
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University of Rio de Janeiro, A/IPUB/UFRJ. 25 informal caregivers of elderly with AD were interviewed.
This data was analyzed in the light of Grounded Theory or theory based on data which has as theoretical
referential the symbolic interactionism. Through a protocol for data collection, medical records of 100
users who attended CDA /IPUB/UFRJ were examined. This data has been processed from simple
descriptive statistical tests. The analysis of the data was accompanied by comparison, contrast and
triangulation of information. The qualitative results showed 14 actions, corresponding to changes in
behavior of elderly with AD, developed by the elderly with AD. These actions, 10 (actions), in addition to
causing interference and bother the caregiver's life, resulted in changes in the relational pattern with
comparison characteristics of elderly before and after AD. These actions have not been incorporated with
normality to the caregiver’s life and mostly, handling strategies were incorporated by the caregiver. The
consequences of these actions on the caregiver's life indicated two types of needs,
objective and
subjective. Quantitative data showed that initial diagnostic hypothesis were not identified for probable
Alzheimer's disease in 33% of the records consulted and in 22% laboratory and neuroimaging test
orders. The absence of diagnosis, previously established, may compromise the nursing educationalinformative actions to the caregiver of elderly with AD in the recognition of behavior actions/changes. The
nurse must prioritize them according to the areas and/or domains affected and later
assess them
according to the grade of intensity and development. Investigating the behavior changes of elderly with
AD supported in symbolic interactionism, showed us that the degree of intensity assigned by caregivers
to elderly actions with D.A. has
meaning and representation of its own and cause impacts or
differentiated developments for each caregiver. So, based on the data, we present the informal caregiver
as the protagonist of elderly with AD care and indicate that nursing educational-informational actions
need to be based on the demands of care brought by this caregiver.
Key words: Elderly, Nursing, Alzheimer's disease, Caregivers, Family.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AlineMirandaDaFonsecaMarins.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17999
SILVA, Liliane Faria da. Significado do brincar para a família de crianças em tratamento
oncológico: implicações para o cuidado de enfermagem. 2012. p. 144. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC)
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: O habitus de brincar para a família de crianças com câncer em tratamento ambulatorial e sua
implicação para o cuidado de enfermagem foi o objeto investigado com o objetivo de analisar
as
experiências dos familiares de crianças com câncer na constituição do habitus brincar em
família;
dimensionar os espaços e as pessoas que interagem nas atividades de brincar com as crianças durante
o tratamento oncológico ambulatorial e discutir o acontecimento do câncer na vida da criança, suas
repercussões sobre o brincar e implicações para o cuidado de enfermagem. Assim, respondeu-se às
seguintes questões: como se constitui o habitus de brincar na trajetória de vida dos familiares e sua
relação com a brincadeira da criança com câncer em tratamento ambulatorial? Quais são os espaços e
pessoas que participam na brincadeira de crianças com câncer em tratamento ambulatorial? Quais são
as implicações para o cuidado de enfermagem das repercussões do adoecimento pelo câncer no brincar
de crianças em idade escolar? Para acessar as memórias do brincar entre adultos e adolescentes
familiares de crianças com câncer, optou-se pelo método criativo e sensível de investigação qualitativa e
pelas dinâmicas de criatividade e sensibilidade Linha da Vida e Mapa Falante. O cenário de estudo foi o
domicílio de sete (7) famílias, envolvendo 22 participantes residentes no Estado do Rio de Janeiro entre
2011 e 2012. Ao corpus textual, aplicou-se a análise de discurso francesa. Os resultados apontaram que
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as raízes histórico-sociais de familiares foram
determinantes para a constituição do habitus e
concepções sobre o valor do brincar para a
criança sadia e doente. O adoecimento foi o rito de
passagem para a mudança no hábito de brincar, seja no ambiente familiar, escolar e hospitalar. O
hospital soma-se aos diferentes locais de brincadeira que a família conhece, enquanto os efeitos da
doença e dos tratamentos oncológicos sobre o corpo da criança agregam novas formas de brincar à
vida da criança, mudando o tipo de brincadeira, das ativas para as passivas. Ao mesmo tempo, aponta o
desenvolvimento infantil como uma necessidade que precisa ser atendida juntamente com o tratamento,
implicando para a enfermagem em demandas de cuidados de manutenção,
compensação,
apaziguamento, confortação e estimulação. Concluímos que, para a garantia do direito de brincar, o
enfermeiro precisa envolver outros profissionais e familiares, mantendo a brincadeira como um cuidado
permanente no curso do adoecimento e tratamento, para reduzir traumas e danos ao desenvolvimento
infantil pleno.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Família, Jogos e brinquedos, Oncologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_LilianeFariaDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 18001
KEMPFER, Silvana Silveira. A temporalidade do Ser-acadêmico-de-enfermagem na experiência de
cuidado: Uma interpretação em Heidegger. 2012 . p. 173. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Carraro, Telma Elisa
Resumo: Pesquisa fenomenológica de caráter qualitativo, fundamentada no
referencial teóricofilosófico de Martin Heidegger, teve como objetivo desvelar a temporalidade do ser-acadêmico-deenfermagem em sua
experiência de cuidado. Os sujeitos do estudo foram dez acadêmicos que
cursavam a terceira fase do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina. Os dados foram coletados nos meses de março a maio de 2011, por meio da entrevista
fenomenológica, a qual foi audiogravada e transcrita posteriormente. No referencial metodológico,
foram utilizados os pressupostos da hermenêutica
heideggeriana sob três enfoques: a précompreensão, considerada como
a aproximação teórica do fenômeno do ser-acadêmico-deenfermagem, o cuidado e a aproximação com os conceitos envolvidos na temática. A compreensão
envolveu a descrição historiográfica dos eventos relatados
pelo ser-acadêmico-de-enfermagem por
meio da estratégia do "Movimento da Temporalidade". Por fim, temos a interpretação do fenômeno, por
meio da historicidade do ser-acadêmico-de-enfermagem, registrada em forma de quatro manuscritos: 1)
Vivências de cuidado do ser-acadêmico-de-enfermagem:história,cultura e tradição em Heidegger e
Gadamer; 2) Historicidade e historiografia do ser-acadêmico-de- enfermagem na construção do cuidado
em Heidegger; 3) Temporalidade: o existir e a perspectiva da finitude para o ser- acadêmico-deenfermagem ao experienciar a morte; 4) A escolha profissional de ser enfermeiro como possibilidade de
cuidado autêntico. O ser-acadêmico-de-enfermagem é um ser vinculado com o cuidado, percebe a si
mesmo e ao outro como possibilidade para desenvolver suas potencialidades como ser-no-mundo. Ser
autêntico, vinculado à cultura e à tradição familiar, preocupa-se, quer tornar-se um profissional de
enfermagem comprometido com tudo o que a envolve. Pensa o cuidado como possibilidade de estar
junto com o outro, ajudando carinhosamente, amorosamente, em todos os espaços em que essas
situações se apresentem. É um ser temporal, reconhece a sua finitude e a do outro. Como um ser-paraa-morte, experiência a dor e o sofrimento da perda em sua vida. Conclui-se que o ser-acadêmico-deenfermagem é um ser rico em possibilidades para o cuidado. Mostra-se por vezes ser inautêntico e
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vive a cotidianidade, mas, por outro lado, às vezes,
coisas de seu tempo.

desvela-se como um ser autêntico, vinculado às

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Cultura, Estudantes de enfermagem, Filosofia em
enfermagem, Relações familiares.

Abstract: This is a phenomenological qualitative research, based upon theoretical- philosophical
referential of Martin Heidegger, with the aim of unveil the temporality of being-of-academic-nursing in
care experience.Ten students of the third semester of the Nursing Course at Universidade Federal de
Santa Catarina were the subjects of this study. Data were collected from March to May 2011, by means
of phenomenological interviews, which were audiotaped and later transcribed. For the methodological
referential, Heideggerian hermeneutical assumptions were undertaken under three approaches: preunderstanding, considered
as the theoretical approximation of the phenomenon of being-a-nursingstudent, care and approximation with concepts involved in the thematic.
Understanding involved
historiographical description of events reported
by the being-a-nursing-student where Movement of
Temporality strategy was adopted. Lastly, there was the interpretation of the phenomenon, through
historicity of being-a-nursing-student, registered as four
manuscripts: 1) Experiences of care of be
student-in-nursing: history,
culture and tradition of Heidegger and Gadamer; 2) Historicity and
historiography of be-nursing-student built care in Heidegger;
3)Temporality: existence and the
perspective of finitude to be-student- nursing by experiencing death; 4) Expectations with the professional
choice: nursing as a possibility of authentic care. Being-a-nursing- student is a human being bound to
care, understands oneself and the other as a possibility to develop one’s own potentialities as a being-inthe-world. Being authentic, bound to culture and family traditions, he/she is concerned and wishes to
become a nursing professional committed with all that it takes. Thinks about care as being together with
the other, tenderly and lovingly caring, wherever these situations occur. A temporal being, recognizes
one’s finitude as well as the finitude of others. As a being-prone-to-die, pain and suffering due to loss in
life are experienced. The conclusion is that being-a-nursing-student is a human being rich in caring
possibilities. Sometimes he/she is seen as unauthentic and living common everyday life, but, on the
other hand, sometimes reveals oneself as an authentic being, bound to contemporary things.
Key words: Nursing students, Nursing care, Family relationships, Culture, Philosophy, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18003
PIRES, Claudia Geovana da Silva. Fatores de risco cardiovascular entre graduanda(o)s de
enfermagem do primeiro e último anos letivos. 2012 . p. 139. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Mussi, Fernanda Carneiro
Resumo: Os fatores de risco cardiovascular (FRCV) aceleram a doença aterosclerótica nos primórdios
da vida e seus efeitos são amplificados no início da idade adulta tornando-se imprescindível a sua
prevenção e controle precoces. Comportamentos favorecem o surgimento desses fatores em jovens
universitários e pouco se conhece sobre a exposição em ingressantes e concluintes do curso de
enfermagem. Constituiu-se em objetivo geral da pesquisa: Comparar a exposição aos FRCV entre
estudantes de graduação em enfermagem do primeiro e último anos letivos. Estudo de corte transversal,
exploratório e comparativo, realizado em um curso de enfermagem de uma universidade pública, em
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Salvador/BA. Os dados foram obtidos pela aplicação de formulários, avaliação laboratorial, clínica e
antropométrica e analisados por distribuição de frequências, médias e desvio padrão. As análises
bivariadas visaram descrever e verificar diferenças proporcionais entre estudantes do primeiro e do último
ano e as características de interesse do estudo mediante aplicação dos Testes Qui-quadrado de Pearson
e o Exato de Fischer. Para verificar tendências proporcionais entre as variáveis tipo ordinal e os grupos
empregou-se o Teste Qui-Quadrado de Tendência Linear. As diferenças entre os grupos foram também
verificadas pela odds ratio. Adotou-se o nível de significância estatística de 5%. A amostra de 154
estudantes apresentou média de idade de 22,4 anos (dp 4,5) caracterizando-se predominantemente por
mulheres, estado civil solteira(o) com parceira(o) fixo, raça negra, classe social B e C, renda familiar de 3
a 5 salários mínimos, despesa pessoal < que 1 salário mínimo/mês, procedência do ensino médio de
escola pública, ingresso no curso pelo vestibular, presença no curso de 5 a 6 dias/semana, dedicação >
dois turnos às atividades do curso, realização de atividade extraclasse e cumprimento de carga horária
semestral > 400 horas. O grupo do último ano comparado ao primeiro, estava mais exposto ao tabagismo
(p=0,052), ao uso de contraceptivo hormonal (p=0,005), às zonas de risco II, III e IV do AUDIT (p=0,05), a
níveis mais elevados de estresse (p=0,00), a pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial leve (p=0,04)
e a níveis limítrofe e alto de LDL-c (p=0,04). O grupo do primeiro ano estava mais exposto à inatividade
física na seção tempo gasto sentado (p=0,010), (IC95% 0-0,86), ao consumo < que 5 vezes/semana de
verdura/legume (p=0,048), (IC 95% 1,00-4,14) e frutas ou suco de frutas (p=0,044), (IC95% 1,02-4,13).
Constatou-se alta prevalência e homogeneidade entre os grupos quanto ao sedentarismo no trabalho,
como meio de transporte, em casa e no lazer; ao padrão alimentar inadequado; ao HDL-c não desejável
e colesterol total limítrofe; a obesidade evidenciada pela circunferência da cintura elevada, risco
moderado a muito alto para a razão cintura-quadril e IMC ? a 25 kg/m2. Constatou-se baixa prevalência e
homogeneidade entre os grupos quanto aos níveis de triglicerídeos e fumantes passivos. Concluiu-se que
houve diferença na exposição a FRCV entre os grupos, estando o último ano exposto a maior número.
Houve homogeneidade na exposição a alguns FRCV entre os grupos. Os resultados clamam pela adoção
de medidas de prevenção e controle dos FRCV antes e após o ingresso na universidade.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Estudantes, Fatores de risco.

Abstract: The cardiovascular risk factors (CVRF) accelerates atherosclerosis in early life and its effects
are amplified in early adulthood becoming essential to prevent and control early. Behaviors favor the
emergence of these factors in university students and little is known about exposure in entering and
graduating nursing. Constituted in general objective: To compare exposure to cardiovascular risk factors
among undergraduate nursing students of the first and last school years. Cross-sectional study,
exploratory and comparative study conducted in a nursing program at a public university in Salvador / BA.
Data were obtained from the application forms, laboratory evaluation, clinical and anthropometric and
analyzed by frequency distribution, mean and standard deviation. Bivariate analyzes aimed to describe
and verify the proportional differences between students of the first and last year and the characteristics of
interest to the study by applying the Chi-Square Test of Pearson and Fisher exact. For trends between the
proportional type ordinal variables and the groups we used the chi-square test for linear trend. Differences
between groups were also checked by the odds ratio. We adopted a significance level of 5%. A sample of
154 students had a mean age of 22.4 years (SD 4.5) characterized predominantly by women, single
marital status (o) with partner (o) fixed black race, class B and C income family 3-5 minimum wages,
personal spending <1 minimum wage / month, origin of high school public school enrollment in the course
by vestibular presence on the course 5-6 days / week, dedication> two shifts to the activities of course,
conducting extracurricular activity and compliance workload semester> 400 hours. The group last year
compared to the first, was more exposed to smoking (p = 0.052), the use of hormonal contraceptives (p =
0.005), the risk zones II, III and IV of the AUDIT (p = 0.05), higher levels of stress (p = 0.00), blood
pressure and mild hypertension borderline (p = 0.04) and borderline and high levels of LDL cholesterol (p
= 0.04). The group's first year was more exposed to physical inactivity section time spent sitting (p =
0.010) (95% CI 0 to 0.86), consumption is <5 times / week vegetable / legume (p = 0.048), (95% CI 1.00
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to 4.14) and fruits or fruit juice (p = 0.044) (95% CI 1.02 to 4.13). There is a high prevalence and
homogeneity between the groups with sedentary work, as a means of transportation, home and leisure, to
inappropriate dietary pattern; HDL-c is not desirable and borderline total cholesterol, and obesity
evidenced by waist circumference high, moderate to very high risk for waist-hip ratio and BMI? 25 kg/m2.
Found a low prevalence and homogeneity between the groups regarding the levels of triglycerides and
passive smokers. It was concluded that there were differences in exposure to cardiovascular risk factors
between the groups, with the last year exposed to greater numbers. There was homogeneity in exposure
to some CVRF among groups. The results call for the adoption of measures for prevention and control of
cardiovascular risk factors before and after entering university.
Key words: Risk Factors, Cardiovascular disease, Students.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/11768/1/Tese_Enf_Cl%C3%A1udia%20Pires.pdf

Nº de Classificação: 18004
SILVA, Jovânia Marques de Oliveira e. Significado da gravidez para a adolescente quilombola: um
olhar e etnográfico da enfermagem. 2012. p. 148. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Camargo, Climene Laura de
Resumo: Desde as últimas décadas, a gravidez na adolescência constitui um fenômeno de repercussão
mundial, que vem aumentando progressivamente. Isto decorre de múltiplos fatores, entre os quais o
desconhecimento dos métodos contraceptivos e a vulnerabilidade causada pela fase de crise da
adolescência, decorrentes de fatores psicossociais. Contudo, faz-se necessário considerar a história e a
cultura onde a mulher está inserida para se compreender o significado da gravidez. O estudo tem por
objetivo geral: analisar o significado da gravidez para a adolescente quilombola e os objetivos
específicos: identificar fatores que influenciam a gravidez; descrever a experiência e apreender o
significado da gestação para a adolescente quilombola. O método escolhido para este estudo foi a
etnografia, considerando que possibilita a compreensão das relações socioculturais. O Lócus do estudo
foi Ilha de Maré, localizada na parte central da Baía de todos os Santos e próxima ao Porto de Aratu,
Salvador (BA). A população de estudo foi composta por sete adolescentes grávidas na faixa etária entre
os 10 e os 19 anos. Para a coleta de dados foram utilizados: formulário, entrevista etnográfica,
observação a história de vida. A partir da leitura e compreensão dos discursos das adolescentes nas
entrevistas foram construídas estruturas de significância para analisar o significado da gravidez para a
adolescente quilombola, a saber: Sentimentos expressos ao descobrir a gravidez; A gravidez modificando
o cotidiano; Descoberta da gravidez; Relação familiar e cotidiano da gestante adolescente; Perspectivas
da gestante adolescente. A gravidez para as adolescentes de ilha de Maré se mostrou a partir de um
conjunto de significados construídos no seio do contexto cultural das gestantes adolescentes, imbuídos
de valores, tradições e costumes, considerando-se a situação de submissão à desfavorável condição
sócio-econômica.
Palavras-chave: Enfermagem, Etnografia, Gravidez na adolescência, População.
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Abstract: Since the last decades, teenage pregnancy is a phenomenon of global impact, which has been
increasing steadily. This is due to multiple factors, including the lack of contraception and vulnerability
caused by the crisis phase of adolescence, due to psychosocial factors. However, it is necessary to
consider the history and culture where women are placed to understand the meaning of pregnancy. The
study's general objective: to analyze the meaning of pregnancy for adolescents maroon and specific
objectives: to identify factors that influence pregnancy; describe the experience and grasp the meaning of
pregnancy for adolescents maroon. The method chosen for this study was ethnography, considering that
furthers our understanding of socio-cultural relations. The locus of the study was Maré Island, located in
the central part of the Bay of All Saints, near to Port of Aratu, Salvador (BA). The study population was
composed of seven pregnant teenagers aged between 10 and 19 years. For data collection were used:
form, ethnographic interviews, note the history of life. From the reading and comprehension of discourses
of adolescent interviews were constructed structures of significance to analyze the meaning of pregnancy
for adolescents maroon, namely: Feelings expressed to discover pregnancy, Pregnancy modifying the
everyday; Discovery of pregnancy; family relation and everyday pregnant adolescent; Perspectives of
pregnant adolescent. Pregnancy to teenagers Island Tide proved from a set of meanings constructed
within the cultural context of the pregnant adolescents, imbued with values??, traditions and customs,
considering the situation of submission to unfavorable socioeconomic conditions.
Key words: Ethnography, Teenage pregnancy, Population, Nursing.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11060/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_Jov%C3%A2nia%20de
%20Oliveira%20e%20Silva.pdf

Nº de Classificação: 18005
AMARAL, Juliana Bezerra do. A música como terapia complementar na paliação da dor em idosos
hospitalizados: à luz da Teoria de Jean Watson. 2012 . p. 228. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Menezes, Maria do Rosário de
Resumo: Estudo de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa
fundamentado nos princípios filosóficos e científicos do Modelo do Cuidado Transpessoal de Jean
Watson, que em sua essência, entre outros fatores, valoriza a dimensão humana em primeiro lugar. O
objetivo geral foi analisar a influência da música como terapia complementar na paliação da dor em
idosos hospitalizados em unidades de clínica-médica e cirúrgica de um hospital público de grande porte,
da cidade do Salvador-Bahia. Participaram do estudo 22 pessoas idosas com idade igual ou superior a 60
anos que foram submetidos a três sessões musicais, composta por três músicas instrumentais de gênero
diferente, durante o período de 1º de março a 15 de julho de 2011. A pesquisa utilizou um questionário
abrangendo variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, aspectos relacionados à saúde auto-referida
e clínica, Escala Verbal Numérica (EVN) para dor (0-10), a Palliative Performance Scale (PPS), a Escala
de Barthel, um roteiro para a observação direta e entrevista contendo questões referentes aos objetivos
da pesquisa. A coleta de dados foi desenvolvida em cinco etapas: aproximação do contexto; identificação
dos participantes; caracterização dos participantes; aplicação da música; e observação e entrevista.
Foram realizadas análises descritivas para caracterizar o perfil dos participantes através de distribuições
de freqüências uni e bivariadas e medidas descritivas (média, desvio padrão e mediana). As diferenças
entre as proporções das características clínicas e da saúde auto-referida e o sexo foram verificadas
através do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer, ao nível de 5% de significância estatística. Na análise
dos dados empregou-se o Software STATA versão 8.0. Para análise das percepções e observações
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geradas durante as sessões musicais utilizou-se a análise temática de Minayo com base na Teoria
Transpessoal de Jean Watson. Os resultados revelaram homogeneidade nas características
sociodemográficas, socioeconômicas, à saúde autorreferida e clínica dos idosos investigados. Dos
depoimentos e observações emergiram três categorias: O corpo sentido e o corpo falado, descrita por
alívio da dor, relaxamento e sensações agradáveis e de bem estar; Recordações evocadas com a
música, marcadas por emoções de um tempo vivido e de experiências espirituais e religiosas; Relação
intersubjetiva entre a Enfermeira-pesquisadora e a pessoa idosa hospitalizada, em que a presença
consciente e intencional foi apontada por expressões e falas de agradecimentos, como também pela
sensibilidade ao reconhecer as necessidades do momento das pessoas idosas. Os resultados
apontaram, por fim, que a música como terapia complementar influencia na paliação da dor de pessoas
idosas hospitalizadas ao evocar emoções e sentimentos de bem estar e ao permitir a recordação de
tempos vividos, alcança a complexidade e subjetividade da pessoa, possibilitando a reintegração do
corpo-mente-alma, na perspectiva da Teoria Transpessoal de Jean Watson que valora a relação
interpessoal entre a (o) enfermeira (o) e o ser cuidado.
Palavras-chave: Dor, Enfermagem, Idoso, Música, Tratamento.

Abstract: Study of exploratory and descriptive qualitative and quantitative approach based on the
principles of philosophical and scientific Model of Human Caring Jean Watson, which in its essence,
among other factors, the human dimension values ??first. The overall objective was to analyze the
influence of music as a complementary therapy in the palliation of pain in hospitalized elderly patients in
clinical units and medical-surgical hospital of a large public, the city of Salvador, Bahia. The study included
22 elderly aged over 60 years who underwent three sessions of music, consisting of three instrumental
songs of different genre for the period 1 March to 15 July 2011. The research used a questionnaire
covering sociodemographic, socioeconomic aspects related to self-reported health and clinical Verbal
Numerical Scale (VNS) for pain (0-10), the Palliative Performance Scale (PPS), the Barthel Index, a
roadmap for direct observation and interview containing questions related to the research objectives. Data
collection was carried out in five stages: approximation of context, identification of participants;
characterization of participants; Music application, and observation and interview. Descriptive analyzes
were performed to characterize the profile of participants through frequency distributions and univariate
and bivariate descriptive measures (mean, standard deviation and median). The differences between the
proportions of clinical and self-reported health and sex were determined using the chi-square Fisher exact,
at the 5% level of significance. In the data analysis we used the software STATA version 8.0. To analyze
the perceptions and observations generated during music sessions used the thematic analysis based on
MINAYO Transpersonal Theory of Jean Watson. The results showed homogeneity in sociodemographic,
socioeconomic, clinical and self-reported health of the elderly investigated. Interviews and observations of
three categories emerged: The body and the body sense spoken, described by pain relief, relaxation and
pleasant feelings and well-being; Memories evoked with music, marked by a time lived emotions and
spiritual and religious experiences; intersubjective relationship between the nurse-researcher and the
elderly hospitalized in the conscious and intentional presence was indicated by expressions and words of
thanks, but also the sensitivity to recognize the current needs of the elderly. The results showed, finally,
that music influences as complementary therapy in the palliation of pain in elderly hospitalized to evoke
emotions and feelings of well being and allow the memory of lived time, reaches the complexity and
subjectivity of the person, enabling the reintegration mind-body-soul, from the perspective of
Transpersonal Theory of Jean Watson that values ??the interpersonal relationship between (the) nurse (o)
and be careful.
Key words: Nursing, Elderly, Pain, Treatment, Music.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18006
SILVA, Rosana Maria de Oliveira. Especialização em enfermagem sob a forma de residência:
experiência transicional na trajetória das egressas. 2012 . p. 285. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde
Orientador: Fernandes, Josicelia Dumet
Resumo: O estudo enfoca a experiência transicional na trajetória pessoal e profissional das egressas do
Curso de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica sob a forma de Residência da Universidade
Federal da Bahia. Tem como objetivo geral analisar a experiência transicional na trajetória pessoal e
profissional das egressas do Curso. Como objetivos específicos: caracterizar as egressas, certificadas no
período compreendido entre 1996 a 2009; apreender os motivos geradores da experiência transicional;
descrever a experiência transicional; e, evidenciar as mudanças ocorridas na trajetória pessoal e
profissional das egressas, oriundas da experiência transicional. Trata-se de uma pesquisa de cunho
exploratório e documental, com abordagem qualitativa, cujo método utilizado foi História Oral de Vida
Temática. A Teoria de Transição de Afaf Meleis, considerada uma teoria de médio alcance, é utilizada
como suporte teórico. O campo de pesquisa empírica tem como referência a Escola de Enfermagem da
UFBA, mas a coleta de informações ocorreu, também, em outros espaços, como residência e locais de
trabalho, escolhidos pelas colaboradoras após agendamento prévio, de dezembro de 2010 a março de
2011. Foram entrevistadas 40 egressas, certificadas no período compreendido entre 1996 a 2009,
residentes no Estado da Bahia. Utilizou-se como instrumento de coleta das informações um roteiro, que
foi aplicado na entrevista semiestruturada, gravada e submetida à Análise de Conteúdo de Bardin e Vala.
Foram construídas três categorias de análise e respectivas subcategorias: Motivos geradores da
experiência transicional: insuficiência da graduação; necessidade de aprofundar o conhecimento e
vivenciar a prática; e experiência prévia com os cenários de prática. Vivência da experiência transicional:
condições favoráveis, condições desfavoráveis e consciência da experiência transicional. Mudanças
oriundas da experiência transicional: domínio de habilidades e reconstrução identitária. Concluo que a
trajetória pessoal e profissional das egressas ocorreu de forma processual e dinâmica, encontrando-se a
experiência transicional da realização do Curso como principal evento de mudança. A evidência das
mudanças reflete uma transição bem sucedida. As mudanças culminaram por conduzir a egressa ao
domínio das habilidades cognitivas, técnico-profissionais e relacionais e, à reconstrução identitária.
Palavras-chave: Egressos, Enfermagem, Residência, Teoria transição.

Abstract: The study focuses on the transitional experience in personal and professional trajectory of
recent grads, Specialization in Medical-Surgical Nursing Residence in the form of the Federal University of
Bahia. Aims at analyzing the transitional experience in personal and professional trajectory of discharged
Course. Specific objectives: to characterize the recent grads, certified in the period 1996-2009;
understand the basis generators of transitional experience; describe the transitional experience, and
demonstrate the changes in the personal and professional trajectory of recent grads, arising from the
transitional experience. This is an exploratory research and documentary, with a qualitative approach, the
method used was Oral History of Life Theme. The Theory of Transition Afaf Meleis, considered a middle
range theory, is used as theoretical support. The field of empirical research has reference to the Federal
University of Bahia School of Nursing, but the collection of information occurred also in other areas such
as residence and workplace, chosen by the collaborators after prior appointment from December 2010 to
March 2011 . We interviewed 40 recent grads, certified in the period from 1996 to 2009, residents of the
State of Bahia. It was used as an instrument of data collection a screenplay, which was applied in semistructured interviews, recorded and submitted to content analysis of Bardin and Vala. Were built three
analysis categories and their subcategories: Reasons generators transitional experience: failure
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graduation; need to deepen the knowledge and practice experience, and previous experience with the
practice scenarios. Experience of transitional experience: favorable, unfavorable conditions and
awareness of the transitional experience. Changes arising from the transitional experience: skill mastery
and identity reconstruction. I conclude that the personal and professional trajectory of discharged occurred
procedurally and dynamic, finding the transitional experience of the Course as the main event of change.
Evidence of changes reflects a successful transition. The changes culminated egressa leads to the field of
cognitive skills, technical-professional, relational, and identity reconstruction.
Key words: Residence, Nursing, Graduates, Transition theory.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18007
OLIVEIRA, Fernanda Celedônio de. Representações sociais da identidade profissional do
enfermeiro em nefrologia. 2012. p. 132. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Alves, Maria Dalva Santos
Resumo: Objetivou compreender as representações sociais do enfermeiro especialista em nefrologia
quanto à identidade profissional; descrever o processo de escolha profissional; identificar as
representações atribuídas à profissão e; compará-las com os enfermeiros neonatologistas. Estudo do tipo
exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, realizado em Fortaleza/CE, durante o período de fevereiro
a maio de 2012, com 13 unidades de terapia renal substitutiva, com um universo de 25 enfermeiros
nefrologistas e, como comparação com 25 enfermeiros neonatologistas. Foi utilizada a Teoria das
Representações Sociais, com a Associação Livre de Palavras através do Teste de Associação Livre de
Palavras e entrevista semiestruturada que foram organizados e analisados por dois softwares,
respectivamente: Evoc e Alcest. Com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Ceará no. 422/11. Os resultados evidenciaram cinco momentos distintos: primeiro, o perfil dos
participantes; segundo, a formação acadêmica/graduação; terceiro, a trajetória do exercício profissional
enquanto especialista em nefrologia; quarto e quinto corresponderam com a teoria, respectivamente,
pelas evocações livres das palavras, sendo detectados os prováveis elementos periféricos e os núcleos
centrais, em destaque – cuidado e conhecimento e; por fim, o contexto lexical das palavras usadas pelas
entrevistas semi-estruturadas, com 86% de aproveitamento do corpus, sendo subdividiu em três classes:
Estágio extracurricular na graduação, Identidade profissional e Assistência ao paciente. Diante de tais
conclusões, percebe que as representações são consideradas sociais por ajudar a proporcionar através
de realidades distintas, diferentes formas de interpretações. Conota-se que, de um senso comum, vivido
no cotidiano diário de trabalho do enfermeiro nefrologista, surgem um olhar novo e diferencial, através de
uma metodologia própria e dominante a questões tratadas sobre esse realidade da enfermagem, cuja
evidencia é sensível cotidianamente. Percebe-se ainda que, a identidade profissional foi adquirida sob a
óptica do dia-a-dia do exercício do trabalho e conclui-se que se desenvolveu nos desafios da prática de
trabalho cotidiana. As experiências extracurriculares foram significativas na escolha e na atuação na
nefrologia, ajudando através das experiências na constituição da identidade profissional dos enfermeiros
especialistas em nefrologia. Finalizando, cabe mencionar que a tese, muito embora tenha possibilitado
momentos de reflexões, vale mencionar uma recomendação que, ajudará aos enfermeiros graduado que,
as faculdades e universidades incluam na grade curricular do curso de Bacharel em Enfermagem, a
disciplina de nefrologia, pois é pouco abordada pelos enfermeiros, mas que merece um olhar
diferenciado, uma vez que, vem crescendo assustadoramente o número de pacientes renais que
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necessitam de profissionais bem capacitados a exercerem suas funções e com isso a estabelecerem
mais facilmente sua identidade profissional.
Palavras-chave: Diálise, Identidade Profissional, Representações sociais.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18008
BARBOSA, Izabel Cristina Falcão Juvenal. Construção e validação de um curso a distância para
promoção da saúde mamária. 2012. p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Fernandes, Ana Fátima Carvalho
Resumo: Objetivou-se construir e validar um curso a distância para promoção da saúde mamária para os
enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família de Fortaleza/CE. Trata-se de uma pesquisa de
desenvolvimento e criação de coursewares de aprendizagem que podem ser aplicados no ensino e na
assistência de enfermagem. A proposta metodológica foi composta de cinco etapas: 1) análise e
planejamento, 2) modelagem, 3) implementação, 4) avaliação e manutenção e 5) distribuição. O
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Mama (AVAPMAMA), foi elaborado no período de junho a
novembro de 2011 e aprovado pelo COMEPE/UFC, sob protocolo n° 78/10 e possui na sua página
principal: home (apresentação, estrutura e cronograma do curso); biblioteca (livros, manuais, referências,
glossário); meu espaço (agenda, contato, portfólio); equipe de elaboração; instrumentos dos juízes de
conteúdo e dos enfermeiros da estratégia de saúde da família. Além disso, o conteúdo do CASM está
disponibilizado em quatro módulos de aprendizagem que contempla 15 unidades temáticas, contendo
itens e subitens. Participaram da validação do curso nove juízes da área da enfermagem, pedagogia e
webdesigner que atenderam alguns parâmetros de seleção: titulação, produção científica e tempo de
atuação com a temática. Estes aspectos receberam uma pontuação mínima cinco pontos. A partir da
análise dos resultados sobre o perfil sociodemográfico dos participantes no estudo, observou-se que
44,4% dos especialistas apresentavam a idade na época do diagnóstico variando entre 28 a 40 anos;
33,3% possuíam especialização e doutorado, 44,4% eram casados, 55,6% possuíam tempo de formação
variando entre 4 e 13 anos e experiência como tutor em EaD, 66,7% referiram tempo de experiência em
EaD menor que 4 anos. As variáveis referentes às perspectivas técnicas, didático pedagógicas,
comunicacionais e sociais que apresentaram índice de concordância superior a 65% foram: as
informações são compatíveis com os objetivos, a aprendizagem autônoma permite ao aluno acessar suas
próprias fontes ampliando sua aprendizagem, a sequência e coerência dos conteúdos e as referências
acrescentam valor à informação e favorece a troca de experiências e a construção dos conhecimentos, o
paradigma da aprendizagem é interacionista, construtivista e facilita o processo de aprendizagem, a
metodologia é cooperativa, interativa e problematizadora e baseada na identificação e resolução de
problemas e a interação do curso dar-se-á mutuamente. As variáveis que obtiveram índice de
concordância igual a 50% foram: designer gráfico das páginas favorece o aprendizado, o usuário tem
facilidade de navegação, o aprendizado parte da experiência do aluno, o ambiente propicia a
interdisciplinaridade, o conteúdo é construído no processo e não há uma sequência única, permite
acessar o ambiente disponível e realizar uma discussão sobre o assunto. Conclui-se que o curso a
distância é uma ferramenta que tem o propósito de ampliar e enriquecer os espaços de convivência nos
quais os enfermeiros podem interagir e construir seu próprio conhecimento; favorece a interatividade, a
comunicação, a autonomia e a cooperação entre os participantes e oferece acesso às tecnologias
educacionais. Acrescenta-se ainda que o processo de ensino aprendizagem desenvolvem vários
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aspectos do indivíduo (afetivos, cognitivos e psicomotores), que fazem parte da construção do
conhecimento.
Palavras-chave: Câncer de mama, Educação à distância.

Abstract: Aimed to construct and validate a distance course for promoting breast health for nurses of the
Family Health Strategy in Fortaleza / CE. It is a research and development creating courseware for
learning that can be applied in teaching and nursing. The methodology consisted of five stages: 1)
planning and analysis, 2) modeling, 3) Implementation, 4) evaluation and maintenance, and 5) distribution.
The Virtual Learning Environment Breast (AVAPMAMA) was prepared in the period June to November
2011 and approved by COMEPE / UFC, under Protocol No 78/10 and has on its home page: home
(presentation, structure and schedule course), a library (books, manuals, references, glossary) my space
(calendar, contact, portfolio); drafting team; instruments judges Content and nurses of the health strategy
of the family. Furthermore, the content of CASM is available in four learning modules which includes 15
thematic units, containing items and subitems. Participated in the validation of the course of the nine
justices area of ??nursing, teaching and webdesigner who met certain selection parameters: titration,
scientific and time working with the theme. These aspects have received a minimum score five points.
From the analysis of the results on the demographic profile of the participants in the study, it was
observed that 44.4% of the experts had the age at diagnosis ranged between 28 and 40 years, 33.3% had
a specialization and Ph.D., 44, 4% were married, 55.6% had training time ranging between 4 and 13 years
experience as a tutor in distance education, 66.7% reported long experience in distance less than four
years. The variables relating to technical perspectives, didactic teaching, communication and social
concordance index showed that over 65% were information are consistent with the goals, autonomous
learning allows students to access their own sources extending their learning, the sequence and
coherence the content and references add value to information and promotes the exchange of
experiences and the construction of knowledge, the learning paradigm is interactionist, constructivist and
facilitates the learning process, the methodology is cooperative, interactive and problem-based
identification and resolution problems and the interaction of the course will give each other. The variables
that had concordance index equal to 50% were: graphic designer pages favors learning, the user has
navigation facility, part of the learning experience of the student, the environment provides
interdisciplinary, content is built on process rather than there is a unique sequence, allows access to the
available environment and hold a discussion on the subject. We conclude that the distance course is a
tool that aims to broaden and enrich the living spaces in which nurses can interact and construct their own
knowledge; favors interactivity, communication, autonomy and cooperation among participants and
provides access to educational technologies. It is further the learning process develop various aspects of
the individual (affective, cognitive and psychomotor), which are part of the construction of knowledge.
Key words: Distance education, Breast cancer.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/4271/1/2012_tese_icfjbarbosa.pdf

integral:

Nº de Classificação: 18009
BESSA, Maria Eliana Peixoto. Elaboração e validação de conteúdo do protocolo de intervenções de
enfermagem para idosos com risco de apresentar fragilidade. 2012 . p. 197. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Silva, Maria Josefina da
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Resumo: Risco de fragilidade em idosos representa a vulnerabilidade desses indivíduos desenvolverem
condições que acarretam em incapacidades, perda da autonomia e dependência funcional. Acredita-se
que ao utilizar medidas de promoção da saúde é possível retardar o aparecimento da fragilidade. Este
trabalho teve por objetivo elaborar um protocolo de intervenções de enfermagem para idosos em risco
de fragilidade direcionado para aos enfermeiros atuantes na atenção básica, além de validar o conteúdo
deste junto a especialistas. Trata-se de uma pesquisa metodológica que se constituiu das seguintes
etapas: 1) elaboração do protocolo e 2) validação do conteúdo por especialistas. A primeira etapa se
constituiu de revisão integrativa nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cinhal para identificar as
intervenções de enfermagem
com base na Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE). Após
levantamento bibliográfico, identificaram-se 17 artigos que respondiam ao objeto de estudo. Com a
análise dos artigos, identificaram-se 23 intervenções de enfermagem que foram distribuídas de acordo
com os domínios da EFE, fornecendo subsídios para elaboração da primeira versão do protocolo. Essa
versão foi submetida a 17 especialistas (8 enfermeiros assistenciais e 9 docentes) na segunda etapa da
pesquisa. Para coleta de dados, ocorrida no período de abril a maio de 2012, utilizou-se o método
Delphi, estabelecendo o consenso dos especialistas de no mínimo 80%,
verificado pelo índice de
validação de conteúdo (CVI), proporção entre especialistas e teste binomial. O protocolo elaborado foi
avaliado quanto à sua clareza e relevância em 44 aspectos e considerado válido por ter obtido CVI
(SCVI/Ave, SCVI/UA e I-CVI) de 0,90. As respostas foram submetidas à análise estatística não havendo
diferenças significativas entre os percentuais de concordância dos especialistas em relação à proporção
0,8. Não houve diferença nos percentuais de concordância entre os grupos dos que trabalham na
assistência ou na docência. Apenas o aspecto relevância das intervenções de enfermagem para o
domínio humor obteve ICV = 0,76. Entretanto, no teste binominal o valor obtido foi p=0,9936, não
sendo este aspecto retirado do protocolo. O protocolo inicialmente desenvolvido foi aprimorado de
acordo com as sugestões dos especialistas. Ao final desse processo de ajustes no mesmo, surgiu um
novo documento válido em seu conteúdo e adaptado conforme as sugestões dos especialistas com 26
intervenções de enfermagem. Após a realização desse estudo obteve-se um instrumento válido em seu
conteúdo destinado aos enfermeiros da atenção básica para ser aplicado em idosos com risco de
apresentar fragilidade. Acredita-se que enfermeiros e outros profissionais da saúde possam utilizar o
protocolo ora desenvolvido em sua prática profissional com o intuito de promover a saúde do idoso com
risco de
fragilidade.. Recomendam-se novas investigações para o aprimoramento do protocolo e
futuras revisões replicando os passos deste estudo. Sugere-se o uso das intervenções listadas em
ensaios randomizados controlados com intuito de verificar a eficácia das mesmas. Acredita-se que o
protocolo desenvolvido trará implicações positivas para prática clínica de enfermagem gerontológica,
uma vez que permite ao enfermeiro atuar utilizando os princípios da Sistematização da assistência de
enfermagem com maior autonomia profissional.
Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem geriátrica, Idoso fragilizado, Protocolos.

Abstract: Risk of frailty in the elderly is the vulnerability of these individuals to develop conditions that
lead to disability, loss of independence and therefore functional dependence. It is believed that by using
measures of health promotion the onset of this health condition may be delayed. This study aimed to
develop a protocol of nursing interventions for elderly at risk of fragility directed to nurses working in
primary care, as well as to validate its content with experts. Such methodological research consisted of
the following steps: 1) designing the protocol and
2) content validation by experts. The first step
consisted of integrative review in the databases
PubMed, Scopus and Chinal to identify nursing
interventions based on Edmonton Frail Scale (EFS). After the literature review it was identified 17 articles
responding to the object of study. When analyzing the articles, 23 nursing interventions were identified
and then distributed according to the domains of EFS, providing subsidies to build the first version of
the protocol. This version was submitted to 17 experts (8 nurses and 9 teachers) in the second step of
the research. To collect data, which was carried out between April and May 2012, Delphi method was
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used establishing the consensus of the experts of at least 80%. Such number was verified by content
validity index (CVI), ratio of experts and binomial test. The protocol was evaluated concerning its clarity
and relevance in 44 points and considered valid by having obtained CVI (YRCS / Ave, SCVI / UA and ICVI) of 0.90. The responses were subjected to statistical analysis showing no significant differences
between the percentages of agreement of experts regarding the ratio 0.8. There was no difference in the
percentage of
agreement between groups of experts engaged in service and the ones involved in
teaching. Only the aspect relevance of nursing interventions for mood domain obtained ICV = 0.76.
However, in the binomial test the result wasp = 0.9936, thus such aspect not excluded from the protocol.
The original protocol was improved according to the suggestions of experts. At the end of this process of
improvement it was developed a new document valid in its content
and adapted according to the
suggestions of experts with 26 nursing interventions. After conducting this study it was obtained a valid
tool intended for primary care nurses to be applied in elderly patients with risk for fragility. It is believed
that nurses and other health professionals can use the developed protocol in their professional practice
in order to promote the health of the vulnerable elderly. Further research is recommended to improve of
the protocol as well as future revisions replicating the steps of this study. It is suggested the use of the
listed interventions in randomized controlled trials in order to verify their effectiveness. It is believed that
the developed protocol will bring positive implications for clinical practice in geriatric nursing as it allows
nurses to work using the principles of the systematization of nursing care with greater professional
autonomy.
Key words: Nursing, Geriatric Nursing, Frail Elderly, Protocols, Validation study.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18010
ARAUJO, Thiago Moura de. Impacto de uma tecnologia de informação e comunicação na prevenção
e tratamento de úlceras por pressão em pacientes críticos. 2012. p. 190. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Caetano, Joselany Áfio
Resumo: A avaliação do impacto de intervenções educativas surge para identificar a efetividade de
programas, softwares, curso e treinamentos que envolvam profissionais e sujeitos com necessidades de
capacitação. O curso Úlcera por Pressão Online, utilizado nesta tese, trata-se de uma tecnologia de
informação e comunicação desenvolvida para capacitar profissionais de enfermagem sobre a prevenção
e tratamento de úlcera por pressão (UP) em pacientes nas diversas esferas de cuidado. A UP, além de
ser um problema de saúde pública mundial, provoca a realização de estudos que buscam formas de
minimizar esse problema, além de ser um indicador de qualidade da assistência de enfermagem adotado
em instituições de saúde. Foi objetivo desta tese avaliar o impacto de uma intervenção educativa a partir
de uma tecnologia de informação e comunicação sobre prevenção e tratamento de UP em uma unidade
de terapia intensiva de um hospital universitário de Fortaleza/CE. Trata-se de um estudo quase
experimental, com abordagem antes e depois, realizado no período de setembro de 2011 a junho de
2012. Participaram da pesquisa 94 pacientes (47 antes e 47 depois) e nove enfermeiras do setor. O
estudo foi dividido em três fases: pré-intervenção, intervenção e pós-intervenção. Foram utilizados para
coleta de dados formulários com variáveis clínicas e sociais dos pacientes; dados referentes à assistência
de enfermagem na prevenção e tratamento de UP; a escala de avaliação de risco de Braden;
questionário com variáveis sociais das enfermeiras; e o questionário de avaliação de conhecimento sobre
UP de Pieper e Mott (1995). Os dados foram organizados no Programa Excel e analisado no Programa
estatístico SAS, com a utilização dos Testes t de Student, Exato de Fisher, Qui-quadrado corrigido de
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Yates, T de Wilcoxon e U de Wilcoxon-Mann-Whitney para análise estatística. A pesquisa obteve a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição com protocolo nº 098.09.11. Os resultados
apontaram similaridade entre os grupos pré e pós-intervenção em relação às características sociais e
fatores clínicos avaliados (p?0,05), exceto no item readmissão que só esteve presente na primeira fase. A
avaliação de risco, a descrição da pele e a descrição de medidas preventivas apresentaram melhor
porcentagem no grupo pós-intervenção, mas sem diferença estatisticamente significante (p=0,839;
p=0,865; p=0,723, respectivamente). A maioria dos pacientes do grupo pré-intervenção (53,19%)
apresentou UP; essa superioridade também ocorreu em relação à presença de UP na admissão na UTI,
com diferença significante em relação ao grupo pós-intervenção (p=0,046). A prevalência de UP na UTI
diminuiu de 36,23% para 27,36%; e a incidência de 31,91% para 19,14% depois da intervenção
educativa. A maioria dos pacientes do grupo pré-intervenção apresentou risco elevado de desenvolver
UP (57,44%) e o grupo pós-intervenção, risco moderado (51,06%). Entre as nove enfermeiras, a maioria
já tinha realizado curso sobre UP (55,56%) e curso na modalidade EAD (55,56%). O número de acertos
de questões sobre prevenção foi superior no grupo pós-intervenção com 81,93%, sendo também esse
grupo o que apresentou maior porcentagem de acertos nas questões relacionadas ao estadiamento da
UP (93,20%). A diferença no número de acertos e de pontos entre os grupos apresentou diferença
significante (p?0,05). Concluiu-se que a intervenção educativa gerou impacto na diminuição da
prevalência e incidência de lesões na UTI e na aquisição de conhecimento das enfermeiras,
principalmente, relacionado ao estadiamento das lesões.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Capacitação em serviço, Enfermagem, Tecnologia da informação,
Úlcera por pressão.

Abstract: The evaluation of the impact of educational interventions appears to identify the effectiveness of
programs, software, and ongoing training involving professionals and individuals with training needs. The
course Pressure Ulcer Online, used in this thesis, it is an information technology and communication
developed to train nurses on prevention and treatment of pressure ulcers (PU) in patients in the various
spheres of care. The UP, besides being a public health problem worldwide, causes studies seeking ways
to minimize this problem, besides being an indicator of quality of nursing care adopted in healthcare
institutions. Objective of this thesis was to evaluate the impact of an educational intervention from an
information technology and communication about prevention and treatment of UP in a intensive care unit
of a university hospital in Fortaleza / CE. It is a quasi-experimental study with before and after approach,
conducted from September 2011 to June 2012. Participants were 94 patients (47 before and 47 after) and
nine nurses sector. The study was divided into three phases: pre-intervention, intervention and postintervention. Were used for data collection forms with clinical and social characteristics of patients, data on
nursing care in the prevention and treatment of UP, the scale of risk assessment Braden; questionnaire
with social variables of nurses, and the questionnaire for assessing knowledge Pieper on the UP and Mott
(1995). The data were organized in Excel program and analyzed in SAS statistical program, with the use
of Student's t tests, Fisher's exact, chi-square corrected Yates, T and U Wilcoxon Wilcoxon-Mann-Whitney
test for statistical analysis. The research was approved by the Ethics in Research Committee with Protocol
098.09.11. The results showed similarity between the groups pre-and post-intervention in relation to social
and clinical factors evaluated (p = 0.05), except in the item readmission was present only in the first
phase. Risk assessment, the description of the skin and the description of preventive measures showed
better percentage in the post-intervention group, but no statistically significant difference (p = 0.839, p =
0.865, p = 0.723, respectively). Most patients in the pre-intervention (53.19%) presented UP, this
superiority also occurred in relation to the presence of UP at ICU admission, with a significant difference in
relation to post-intervention group (p = 0.046). The prevalence of UP ICU decreased from 36.23% to
27.36%, and the incidence of 31.91% to 19.14% after the educational intervention. Most patients in the
pre-intervention group showed elevated risk of developing PU (57.44%) and post-intervention group,
moderate risk (51.06%). Among the nine nurses, most had already made progress on UP (55.56%) and
course in ODL mode (55.56%). The number of correct questions about sexuality was higher in the post-
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intervention to 81.93%, and this group also had the highest percentage of correct answers on issues
related to the staging of UP (93.20%). The difference in the number of correct answers and points
between groups were significant (p = 0.05). It was concluded that educational interventions have any
impact in reducing the prevalence and incidence of injuries in the ICU and in the acquisition of knowledge
of nurses, mainly related to staging of lesions.
Key words: Nursing, Health evaluation, Information technology, Pressure ulcers, In-service training.
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DODT, Regina Claudia Melo. Elaboração e validação de tecnologia educativa para autoeficácia da
amamentação. 2011 . p. 166. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará;
2011.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Ximenes, Lorena Barbosa
Resumo: As características individuais do processo de amamentação devem ser consideradas, bem
como a relevância da educação em saúde apropriada à mulher no período puerperal, no ambiente do
Alojamento Conjunto (AC). Dessa forma, teve-se como objetivo geral construir e validar tecnologia
educativa para promoção da autoeficácia materna no ato de amamentar. Tratou-se de pesquisa quase
experimental antes-depois, com grupo de controle não equivalente, tendo como amostra 201 puérperas
nas unidades de AC, de uma maternidade pública de referência terciária na assistência perinatal e
neonatal, em Fortaleza. A coleta dos dados ocorreu no período de maio de 2010 a maio de 2011 em
quatro etapas. Na primeira etapa, aplicaram-se dois instrumentos: a Escala Breastfeeding Self-Efficacy
Scale-Short Form (BSES-SF), versão brasileira, e o formulário sócio demográfico e clínico-obstétrico para
o grupo intervenção (GI) e grupo comparação (GC). Na segunda etapa, o GC recebeu cuidados da
equipe, de acordo com a rotina convencional preconizada pela instituição e o GI foi submetido à
intervenção educativa individual por meio do álbum seriado: "Eu posso amamentar o meu filho",
construído a partir da reflexão dos itens da BSES-SF, dos pressupostos da Teoria de Autoeficácia de
Bandura (1986) e de referências sobre aleitamento materno. Essa tecnologia educativa foi submetida à
avaliação por 10 juízes, resultando no Índice de Validade de Conteúdo de 0,92 em relação às figuras e
0,97 quanto às fichas-roteiro. En la segunda etapa, el CG recibió equipo de atención, de acuerdo a la
rutina convencional establecida por la institución y el GI fue sometido a la intervención educativa
individual a través del álbum ilustrado: "Yo puedo amamantar a mi hijo", construido a partir de reflexión de
los ítems de la BSES-SF, de los supuestos de la Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1986) y de
referencias acerca de la lactancia materna. Esta tecnología educativa fue sometida a la evaluación por 10
jueces, lo que resulta en el índice de la Validez del Contenido de 0,92 frente al 0,97 cuanto a las fichasguías. A terceira etapa consistiu da aplicação da escala BSES-SF nas puérperas antes da alta hospitalar.
Já a quarta etapa ocorreu com dois meses de puerpério, novamente com a aplicação da escala às
puérperas do GI e do GC, por contato telefônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa. Os resultados evidenciaram que os grupos são similares, pois as seguintes variáveis não
apresentaram diferença estatística: idade, tipo de moradia, tabagismo, etilismo, recebe ajuda nas
atividades domésticas, espaço reservado para amamentar, origem da água utilizada e existência de pia
com água e sabão no banheiro, número de gestações, paridade, número de abortos, amamentação
anterior e tempo de aleitamento materno. Apenas se diferenciaram de forma estatisticamente significante
as variáveis: estado civil (p=0,027), ocupação (p=0,022) e número de filhos (p=0,037), com maiores
prevalências no grupo comparação. Nas etapas 1 e 2 não houve associação estatisticamente significante
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entre os grupos GI e GC, apesar dos escores da escala BSES-SF terem sido mais elevados no GI.
Entretanto na etapa 3 (dois meses de puerpério) essas diferenças apresentaram significância estatística
(p<0,0021). Isto revela que a intervenção utilizando o álbum seriado favoreceu a autoeficácia materna.
Quanto à relação entre o aleitamento materno e as mudanças nos escores da BSES-SF, pode-se
verificar associação estatisticamente significante (p<0,001), demonstrando que, no GI, 100% das
mulheres investigadas em ambos os momentos permaneceram em aleitamento materno, enquanto que
no GC este índice reduziu para 41,0%, no terceiro momento. Conclui-se que a intervenção educativa
utilizando-se o álbum seriado "Eu posso amamentar o meu filho" promoveu não só a elevada autoeficácia
materna para amamentar, como maior duração do aleitamento materno.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Estudos de validação, Auto-eficácia, Tecnologia educacional

Abstract: The individual characteristics of the breastfeeding process must be considered, as well as the
importance of appropriate health educational for women in the postpartum period in rooming-in. Thus, we
aimed to design and validate the educational technology to promote maternal self-efficacy in the act of
breastfeeding. It was a quasi-experimental before-after research with nonequivalent control group, with a
sample of 201 postpartum women in rooming-in units of a public maternity reference in tertiary perinatal
and neonatal care in Fortaleza, Brazil. Data collection happened from May 2010 to May 2011 in four
moments. In the first moment, we applied two instruments: the Brazilian version of the Breastfeeding
Self-Efficacy Scale-Short
Form (BSES-SF), and the socio-demographic and clinical-obstetrics
questionnaire for the intervention group (IG) and the comparison group (CG). In the second moment,
the CG received team care, according to the conventional routine preached by the institution and the IG
was submitted to individual educational intervention through the serial album "I can breastfeed my child",
designed based on a reflection of the items from BSES-SF, the assumptions of Bandura's Self-efficacy
Theory (1986) and
references on breastfeeding. This educational technology was submitted to the
evaluation of 10 judges, resulting in the Content Validity Index of 0.92 regarding
figures and 0.97
regarding scripts. The third moment consisted in the application of the BSES-SF in puerperas before
hospital discharge. And the fourth moment was carried out in the first two months of postpartum, again
with the application of the scale to puerperas from IG and CG, by telephone. The study was approved by
the Research Ethics Committee. The results showed that the groups are similar, once the following
variables did not present statistically significant difference: age, type of
dwelling, smoking, alcohol
consumption, get help with household chores, space reserved for breastfeeding, water source used and
the existence of a sink with water and soap in the bathroom, number of pregnancies, parity, number of
abortions,
previous breastfeeding and breastfeeding duration. The only variables that presented
statistically significant difference were: marital status (p=0.027), occupation (p=0.022) and number of
children (p=0.037), with higher prevalence in the comparison group. In the first and second moments
there was no statistically significant association between IG and CG, despite the higher BSES-SF scores
in IG. However at the third moment (two months of postpartum) they presented statistically significant
difference (p<0.0021). This shows that the intervention using the serial album favored the maternal selfefficacy. As for the relationship between breastfeeding and the changes in the BSES-SF scores, we can
verify statistically significant association (p<0.001),
demonstrating that in the IG 100% of women
surveyed at both moments kept breastfeeding, whereas in the CG this rate decreased to 41.0% in the
third moment. We concluded that the educational intervention using the serial album "I can breastfeed
my child" not only promoted the high maternal breastfeeding self-efficacy, but also promoted a longer
period of breastfeeding.
Key words: Validation Studies, Educational technology, Breastfeeding, Self-efficacy, Nursing.
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TEIXEIRA, Virginia Mascarenhas Nascimento. De práticos a enfermeiros: os caminhos da enfermagem
em Belo Horizonte - 1897-1933. 2012. p. 222. Tese de Doutorado (Doutorado em História) Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: História das ciências
Linha de Pesquisa: Ciência e cultura na história
Orientador: Marques, Rita de Cássia
Resumo: O presente estudo tem como objeto a enfermagem em Belo Horizonte, procurando trilhar os
caminhos da sua estruturação ainda como um saber prático, quando não
havia uma escola para
formação profissional dos enfermeiros na cidade. Tem como objetivo analisar a enfermagem no período
pré-profissional na cidade, compreendendo desde 1897, ano da inauguração de Belo Horizonte, até
1933, ano da inauguração da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, que é vista como marco para a
formação profissional em enfermagem em Minas Gerais. A busca pela documentação se fez a partir das
instituições hospitalares, médicas, de enfermagem,
bibliotecas e órgãos estaduais, na tentativa de
compor a narrativa histórica sobre o período pré-profissional da enfermagem. Inicialmente, foi feito um
panorama dos
estudos históricos, com ênfase na produção dos países ibéricos, passando pelos
estudos dos países da América Latina e culminando com os estudos brasileiros. Essa produção indica a
existência de um grupo específico para a prática de cuidados aos doentes, denominados enfermeiros,
com um corpo de conhecimentos organizado e estruturado e reconhecimento público, tendo, na tradição
religiosa, eixo para sua configuração inicial. No que diz respeito a Belo Horizonte, no período estudado,
os enfermeiros atuavam no espaço hospitalar: tanto em hospitais gerais, como no Hospital Militar e no
hospital psiquiátrico. Nos hospitais gerais, a
enfermagem organizou-se hierarquicamente, com
enfermeiros-chefes e com
subordinados, cada um exercendo uma função estabelecida. Coube às
religiosas iniciar o processo de modernização da enfermagem, elas representaram um avanço para a
organização e moralização do ambiente hospitalar, sendo auxiliadas e, posteriormente, substituídas,
pelos enfermeiros laicos. Para o caso dos hospitais militares, o que importava era que os enfermeiros
fossem militares e, para o caso da psiquiatria, apesar de ressaltada a importância de enfermeiros peritos
nessa área, prevaleceu o caráter empírico das atividades. Os enfermeiros também exerceram suas
atividades na saúde pública, nas ações voltadas para o combate e controle de epidemias, endemias e
para a higiene e educação sanitária da população. Nesse caso, atuaram em lazaretos, hospedarias,
domicílios, hospitais de isolamento, centros de saúde e dispensários. A atuação de enfermeiros na
saúde pública foi direcionada pelo pensamento sanitário da época, prevalecendo, inicialmente, ações
em torno da doença, e, em seguida, em torno da saúde. De um enfermeiro voltado para o trabalho de
desinfecção e isolamento dos doentes, contratado para prestar serviços temporários e sem uma
demanda de qualificação, passamos a ter uma enfermeira voltada para o trabalho de educação e
vigilância, de forma contínua e com maior qualificação na prestação da assistência requerida. De modo
geral, podemos dizer que a estruturação da enfermagem seguiu os interesses da medicina, sendo essa a
responsável por determinar as áreas de atuação do enfermeiro, assim
como, delimitar as suas
possibilidades de atuação. A medicina foi o ponto de partida para o desenvolvimento da enfermagem
dessa época e valeu-se dela para também se desenvolver, uma vez que precisava contar com uma
estrutura organizada para atuar e com a aceitação do público, o que, em muitos casos, foi possibilitado
pela atuação dos enfermeiros.
Palavras-chave: Belo Horizonte, Enfermagem, História da enfermagem.

Abstract: The present study focuses on the nursing in Belo Horizonte, following the paths of its
organization when it was still a practical knowledge and there was not a school for the professional
training of nurses in the city. It aims to analyze the nursing in professional period in the city, from 1897, the
year of the inauguration of Belo Horizonte, until 1933, the year of the inauguration of the Escola de
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Enfermagem (Nursing School) Carlos Chagas, which is seen as a landmark for the professional training
in nursing in Minas Gerais. The search for documentation started in hospital, medical and nursing
institutions as well as in libraries and state agencies in an attempt to compose a historical narrative about
the pre-professional period of the nursing. Initially, it was made an overview of historical studies, with
emphasis on the production of Iberian countries, passing through the study of Latin American countries
and culminating with Brazilian studies. This production indicates the existence of a specific group for the
practice of caring for the sick, called nurses, with a body of knowledge, organized and structured and
with public recognition, whose axis to its initial configuration was the religious tradition. With respect to
Belo Horizonte, in the studied period, the nurses worked in general hospitals, in Hospital Militar as well
as in the psychiatric hospital. In general hospitals’, nursing was hierarchically organized, with head
nurses and subordinates, each one performing an established function. The nuns were responsible to
begin the process of modernization of nursing. They represented a progress for the organization and
moralization of the hospital environment, being aided and subsequently replaced by lay nurses. For the
case of military hospitals, what mattered was that nurses were military and, in the case of psychiatry,
although it was emphasized the importance of expert nurses in this area, it was prevailed the empirical
character of the activities. Nurses also carried out their activities in public health, in actions directed to
combat and control epidemics and endemics and to the hygiene and health education of the population.
In this case, acted in lazarettos, hostels, residences, isolation hospitals, health centers and dispensaries.
The role of nurses in public health was driven by the sanitary thought of the time, prevailing initially
actions surrounding the disease, and then around health. From a nurse turned to the work of disinfection
and isolation of patients, hired to provide temporary services and without a qualification demand, we
now have a nurse dedicated to the work of education and surveillance, continuously and with higher
qualification in the provision of the required assistance. In general, we can say that the structure of the
nursing followed the interests of medicine, this being responsible for determining the areas of nursing
work, as well as limiting its performance possibilities. Medicine was the starting point for the development
of nursing at that time and took advantage of it to develop itself too, as it needed to have an organized
structure to work and with and the public acceptance, which in many cases was made possible by the
work of nurses.
Ke ywords: History of Nursing, Nursing, Belo Horizonte.
Notas Gerais: Registro Online
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Nº de Classificação: 18025
TEIXEIRA, Virginia Mascarenhas Nascimento. De práticos a enfermeiros: os caminhos da enfermagem
em Belo Horizonte - 1897-1933. 2012. p. 222. Tese de Doutorado (Doutorado em História) Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: História das ciências
Linha de Pesquisa: Ciência e cultura na história
Orientador: Silveira, Anny Jackeline Torres
Resumo: O presente estudo tem como objeto a enfermagem em Belo Horizonte, procurando trilhar os
caminhos da sua estruturação ainda como um saber prático, quando não
havia uma escola para
formação profissional dos enfermeiros na cidade. Tem como objetivo analisar a enfermagem no período
pré-profissional na cidade, compreendendo desde 1897, ano da inauguração de Belo Horizonte, até
1933, ano da inauguração da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, que é vista como marco para a
formação profissional em enfermagem em Minas Gerais. A busca pela documentação se fez a partir das
instituições hospitalares, médicas, de enfermagem,
bibliotecas e órgãos estaduais, na tentativa de
compor a narrativa histórica sobre o período pré-profissional da enfermagem. Inicialmente, foi feito um
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panorama dos
estudos históricos, com ênfase na produção dos países ibéricos, passando pelos
estudos dos países da América Latina e culminando com os estudos brasileiros. Essa produção indica a
existência de um grupo específico para a prática de cuidados aos doentes, denominados enfermeiros,
com um corpo de conhecimentos organizado e estruturado e reconhecimento público, tendo, na tradição
religiosa, eixo para sua configuração inicial. No que diz respeito a Belo Horizonte, no período estudado,
os enfermeiros atuavam no espaço hospitalar: tanto em hospitais gerais, como no Hospital Militar e no
hospital psiquiátrico. Nos hospitais gerais, a
enfermagem organizou-se hierarquicamente, com
enfermeiros-chefes e com
subordinados, cada um exercendo uma função estabelecida. Coube às
religiosas iniciar o processo de modernização da enfermagem, elas representaram um avanço para a
organização e moralização do ambiente hospitalar, sendo auxiliadas e, posteriormente, substituídas,
pelos enfermeiros laicos. Para o caso dos hospitais militares, o que importava era que os enfermeiros
fossem militares e, para o caso da psiquiatria, apesar de ressaltada a importância de enfermeiros peritos
nessa área, prevaleceu o caráter empírico das atividades. Os enfermeiros também exerceram suas
atividades na saúde pública, nas ações voltadas para o combate e controle de epidemias, endemias e
para a higiene e educação sanitária da população. Nesse caso, atuaram em lazaretos, hospedarias,
domicílios, hospitais de isolamento, centros de saúde e dispensários. A atuação de enfermeiros na
saúde pública foi direcionada pelo pensamento sanitário da época, prevalecendo, inicialmente, ações
em torno da doença, e, em seguida, em torno da saúde. De um enfermeiro voltado para o trabalho de
desinfecção e isolamento dos doentes, contratado para prestar
serviços temporários e sem uma
demanda de qualificação, passamos a ter uma enfermeira voltada para o trabalho de educação e
vigilância, de forma contínua e com maior qualificação na prestação da assistência requerida. De modo
geral, podemos dizer que a estruturação da enfermagem seguiu os interesses da medicina, sendo essa
a responsável por determinar as áreas de atuação do enfermeiro, assim
como, delimitar as suas
possibilidades de atuação. A medicina foi o ponto de partida para o desenvolvimento da enfermagem
dessa época e valeu-se dela para também se desenvolver, uma vez que precisava contar com uma
estrutura organizada para atuar e com a aceitação do público, o que, em muitos casos, foi possibilitado
pela atuação dos enfermeiros.
Palavras-chave: Belo Horizonte, Enfermagem, História da enfermagem.

Abstract: The present study focuses on the nursing in Belo Horizonte, following the paths of its
organization when it was still a practical knowledge and there was not a school for the professional
training of nurses in the city. It aims to analyze the nursing in preprofessional period in the city, from 1897,
the year of the inauguration of Belo Horizonte, until 1933, the year of the inauguration of the Escola de
Enfermagem (Nursing School) Carlos Chagas, which is seen as a landmark for the professional training
in nursing in Minas Gerais. The search for documentation started in hospital, medical and nursing
institutions as well as in libraries and state agencies in an attempt to compose a historical narrative about
the pre-professional period of the nursing. Initially, it was made an overview of historical studies, with
emphasis on the production of Iberian countries, passing through the study of Latin American countries
and culminating with Brazilian studies. This production indicates the existence of a specific group for the
practice of caring for the sick, called nurses, with a body of knowledge, organized and structured and
with public recognition, whose axis to its initial configuration was the religious tradition. With respect to
Belo Horizonte, in the studied period, the nurses worked in general hospitals, in Hospital Militar as well
as in the psychiatric hospital. In general hospitals, nursing was
hierarchically organized, with head
nurses and subordinates, each one performing an established function. The nuns were responsible to
begin the process of modernization of nursing. They represented a progress for the organization and
moralization of the hospital environment, being aided and subsequently replaced by lay nurses. For the
case of military hospitals, what mattered was that nurses were military and, in the case of psychiatry,
although it was emphasized the importance of expert nurses in this area, it was prevailed the empirical
character of the activities. Nurses also carried out their activities in public health, in actions directed to
combat and control epidemics and endemics and to the hygiene and health education of the population.
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In this case, acted in lazarettos, hostels, residences, isolation hospitals, health centers and dispensaries.
The role of nurses in public health was driven by the sanitary thought of the time, prevailing initially
actions surrounding the disease, and then around health. From a nurse turned to the work of disinfection
and isolation of patients, hired to provide temporary services and without a qualification demand, we
now have a nurse dedicated to the work of education and surveillance, continuously and with higher
qualification in the provision of the required assistance. In general, we can say that the structure of the
nursing followed the interests of medicine, this being responsible for determining the areas of nursing
work, as well as limiting its performance possibilities. Medicine was the starting point for the development
of nursing at that time and took advantage of it to develop itself too, as it needed to have an organized
structure to work and with and the public acceptance, which in many cases was made possible by the
work of nurses.
Key words: History of Nursing, Nursing, Belo Horizonte.
Notas Gerais: Registro Online
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remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD92JFSU/tese_final.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 18026
CORIOLANO-MARINUS, Maria Wanderleya de Lavor. Comunicação entre trabalhadores de saúde e
usuários no cuidado à criança menor de dois anos no contexto da Estratégia Saúde da Família.
2012. p. 225. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal de Pernambuco. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Educação em saúde
Orientador: Lima, Luciane Soares de
Resumo: A comunicação como instrumento nas práticas educativas em saúde tem sido relacionada a
diversos momentos nos quais ocorre a relação entre o trabalhador de saúde e o usuário do Sistema
Único de Saúde. O objetivo desta tese é: conhecer qual a concepção que trabalhadores de saúde e
usuários possuem sobre a comunicação no cuidado à criança menor de dois anos e investigar como se
processam as práticas de comunicação nas ações de educação em saúde entre trabalhadores de saúde
e usuários no cuidado à criança menor de dois anos no contexto da Estratégia Saúde da Família. O
estudo é do tipo qualitativo, foi desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família no município de
Jaboatão dos Guararapes-Pernambuco, com trabalhadores de saúde e usuários (mães/cuidadoras de
crianças menores de dois anos), utilizando como instrumentos para a coleta de dados entrevistas
semiestruturadas e a observação não-participante. As entrevistas foram realizadas na própria Unidade e
nos domicílios das usuárias e a observação foi realizada nas consultas de enfermagem em puericultura,
atendimentos da dentista e grupo de educação em saúde. Os dados foram gravados e transcritos para
análise, por meio da técnica Análise de Conteúdo na modalidade temática, proposta por Bardin. Adotouse como marco teórico a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, a qual dispõe de importantes
elementos teóricos para análise de processos interativos, a exemplo das diretrizes da Estratégia Saúde
da Família, que prevêem o compartilhamento de saberes e experiências entre os trabalhadores de
saúde e os usuários assistidos. Participaram 11 trabalhadores de saúde e 33 cuidadoras/mães de
crianças de zero a
dois anos, das quais 19 participaram da entrevista semi-estruturada e 14 da
observação nãoparticipante. Os resultados obtidos quanto à concepção de comunicação por
trabalhadores de saúde e usuários evidenciou duas concepções de comunicação, uma denominada
instrumental, por suas características voltadas ao domínio e repasse de informações na direção do
trabalhador de saúde para o usuário e outra, denominada compartilhada, por ser entendida como
comunhão de saberes entre o trabalhador de saúde e usuário, contendo aproximações
aos
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pressupostos da Teoria da Ação Comunicativa. Por outro lado, a observação não participante permitiu
identificar como se processa a comunicação em momentos de encontro entre o trabalhador de saúde e
usuário, evidenciando uma prática de comunicação unilinear e instrumental, baseada na normatização
sobre a vida dos usuários, sem a presença do intercâmbio de saberes. A comunicação nas práticas em
saúde necessita superar o aspecto
unilinear, para a busca de um modelo dialógico, que esteja
concatenado com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Os trabalhadores de saúde
devem ser instrumentalizados para o exercício de práticas comunicativas dialógicas, tanto durante a
graduação como nos processos de educação permanente em saúde, de modo que possam ser
vivenciadas tanto em ações individuais como grupais, um diálogo que permita o intercâmbio entre o
saber técnico-científico e o saber popular.
Palavras-chave: Comunicação, Cuidado da criança, Educação em saúde, Pesquisa qualitativa, Saúde
da família.

Abstract: Communication as a tool in health educational pratices has been linked to several moments in
which occurs the relationship between health worker and the user of the Unified Health System. The goal
of this thesis is: know what the concept that health workers and users have on communication in the care
of children under two years and investigate how it processes the practices of communication and health
education in the context of the Family Health Strategy.
The type of the study is qualitative, was
developed in a Family Health Unit in the city of Jaboatão dos Guararapes-Pernambuco, with health
workers and users (mothers/caregivers of children under two years), using as instruments to data collect
semistructured interviews and non-participant observation. The interviews were conducted in the Unit
and users homes and the observation was made in the childcare nursing consultations, dental care and
the health
education group. Data were recorded and transcribed for analysis by Content Analysis
technical in the thematic modality, as proposed by Bardin. It was adopted as the theoretical mark the
Habermas Communicative Action Theory, which has important theoretical elements for the analysis of
interactive processes, such as the guidelines of the Family Health Strategy which include the sharing of
knowledge and experience among health workers and assisted users. Participated 11 health workers
and 33 caregivers/ mothers of children aged zero to two years, of which 19 participated in semistructured
interviews and 14 in non-participant observation. The results regarding the communication concept by
health workers and users showed two communication concepts, one of them called instrumental, for its
features geared to the domain and transfer of information towards the health worker to the user, and the
another one called shared, for be understood as a communion of knowledge between health worker and
user, containing approaches to the Communicative Action Theory assumptions. On the other hand, the
non-participant observation allowed to identify how it processes communication in moments of meeting
between the health worker and user, showing a practice of unilinear and instrumental communication,
based on the normalization of the lives
of users, without the presence of knowledge exchange.
Communication in health practices need to overcome the unilinear appearance, to search for a dialogical
model, which is concatenated with the Unified Health System principles and guidelines. Health workers
should be exploited for the exercise of dialogic communication practices, both during graduation and in
Health Permanent Education processes, so that should be experienced in both individual and group
actions, a dialogue that allows the exchange between the technicalscientific knowledge and popular
knowledge.
Key words: Communication, Health Education, Child Care, Family Health, Qualitative Research.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
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Nº de Classificação: 18027
WILLIG, Mariluci Hautsch. As histórias de vida dos idosos longevos de uma comunidade: o elo entre
o passado e o presente. 2012. p. 158. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem
Orientador: Lenardt, Maria Helena
Resumo: O objetivo deste estudo consistiu em interpretar as histórias de vida dos idosos longevos
usuários de uma Unidade Básica de Saúde em Curitiba - PR, alicerçada na perspectiva do
Envelhecimento Ativo e Curso de Vida. Foi realizada pesquisa do tipo qualitativo de enfoque sóciohistórico, a qual aborda as histórias de vida de vinte longevos. A coleta de dados ocorreu mediante a
realização de entrevistas narrativas no domicílio dos participantes. As entrevistas foram gravadas e
transcritas, com a autorização prévia dos informantes. As narrativas foram submetidas às etapas do
processo de análise proposto pelo sociólogo alemão Fritz Schütze (2010): análise formal do texto,
descrição estrutural do conteúdo, abstração analítica, análise do conhecimento, comparação contrastiva
(comparação mínima e comparação máxima)
e construção de um modelo teórico acerca da
longevidade. As vinte histórias de vida foram submetidas às duas primeiras fases de análise. Para
continuidade do
processo analítico foram eleitas oito histórias de vida, que se mostraram mais
pertinentes aos propósitos do estudo. As análises das trajetórias de vida resultaram em dez categorias
que apresentaram semelhanças entre si, e oito consideradas
diferentes às demais. As categorias
apresentadas na comparação mínima foram: 1 - O trabalho como subsistência da vida cotidiana - os
membros da família trabalhavam impulsionados por suas necessidades e exigências; 2 - As famílias
extensas e suas implicações - o elevado número de filhos, a situação sócioeconômica e as condições
dos fatores de produção não permitiam aos pais que
enviassem os filhos à escola; 3 - A família
patriarcal e a educação dos filhos – os arranjos familiares eram eminentemente centrados na autoridade
paterna, severidade, temor e deveres dos filhos. 4 - Os conflitos políticos presenciados na infância - A
cultura de silêncio – relatos de passagens da participação política de seus genitores, bem como as
repercussões desses em suas vidas; 5 - A utilização de práticas culturais de cura como alternativa no
cuidado à saúde - utilizada mais frequentemente na infância - os chás, as garrafadas, como também a
figura do benzedor, raizeiro e curandeiro, essas práticas tem sua perpetuação no presente; 6 - O êxodo
rural como expectativa de melhora de vida - ocorreu na fase adulta dos participantes e apresenta as
dificuldades iniciais enfrentadas na região urbana; 7- As perdas e os enfrentamentos ao longo do curso
de vida - esses eventos representaram momentos de angústia, revolta, desgosto, e deixaram marcas,
após a
superação destes, reconstruíram suas vidas e famílias. 8 - A Religiosidade e sua
representatividade nas trajetórias de vida dos longevos - força propulsora de suas vidas, o apego à
religião denota crenças, tradições, valores e formas de proteção, expressaram sua religiosidade como
verdade incondicional; 9 - A trajetória atual - uma representação diferenciada de envelhecer - o cuidado
à saúde é visto como prioritário, procuram se alimentar de forma saudável e manterse ativos.A
aproximação com filhos e netos traz segurança e favorece a ajuda mútua; 10 - A trajetória futura e os
projetos de vida - soam como continuidade da vida e expectativas do que podem e o que almejam fazer,
num contexto de desejos, saudades e declarações de amor à vida. As categorias que se apresentaram
diferentes às oriundas da comparação inicial foram: 1 - Fumar - hábito adquirido na adolescência entendem que o uso do fumo, pode trazer consequências à saúde com comprometimento da qualidade
de vida, contudo, um dos longevos afirma não conseguir abandonar o vício; 2 - A vida solitária - amizade
com os vizinhos como rede de apoio - a vida solitária manifestada na trajetória individual da longeva,
não é vista por ela como fato negativo, mas sim como escolha pessoal; 3 - Novo casamento dos
longevos após viuvez - os homens quando perderam
suas esposas, casaram-se novamente,
diversamente das mulheres que permaneceram viúvas; 4 - Insegurança gerada por moradia em área de
risco - a insegurança causada pela presença de traficantes na região se configura como uma forma de
violência ao longevo; 5 - O trabalho após a aposentadoria visto como uma necessidade - para manter a
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família, com pessoas doentes e dependentes, que dispendem maiores recursos financeiros em seus
cuidados à saúde;
6 - A atenção à saúde referida como insatisfatória - em relação à demora de
encaminhamento à atenção secundária e a falta de medicamentos usualmente distribuídos na Unidade
Básica de Saúde; 7 - Alimentação precária por ingesta inadequada de nutrientes – a localização do
trabalho distante da residência, não permite ao longevo realizar as refeições em casa, em consequência
a alimentação é insatisfatória, pobre em nutriente; 8 - Fatores econômicos como geradores de proteção
social - A situação financeira estável resulta em melhores condições de habitação, alimentação, lazer e
cuidados com a saúde. Neste processo de análise das categorias surgiram elementos presentes no
passado e presente dos longevos, que contribuíram para o desenvolvimento de um modelo teórico:
“Construindo a longevidade no curso de vida”. A longevidade tem suas raízes no passado, fortemente
influenciada pela cultura familiar e curso de vida. Os pressupostos do Envelhecimento Ativo são mais
expressivos na trajetória atual dos longevos, na qual se alternam determinantes e condicionantes do
Envelhecimento Ativo, não existindo uma totalidade desses fatores presentes nas histórias individuais.
As contribuições das histórias de vida remetem à construção e compreensão do processo de
longevidade, conhecimento parcial, mas num amplo sentido, não só social, mas biológico, psicológico,
econômico, político, cultural e espiritual. O conhecimento das
histórias de vida apontou novas
possibilidades de intervenção da Enfermagem Gerontológica na Atenção Primária, visando à promoção
e prevenção da saúde, fundamentada especialmente no respeito à cultura, presente no curso de vida
dos longevos.
Palavras-chave: Cultura, Enfermagem geriátrica, História, Idosos de 80 Anos ou Mais, Longevidade.

Abstract: This study objectified to interpret life histories of oldest-old users from a Primary Health Care
Unit in Curitiba, Parana State/Brazil, grounded on the perspective of Active Aging and Life Course. A
qualitative research study with a social, historical focus was held, approaching life histories of twenty
oldest-old people. Data collection was carried out by means of narrative interviews at the participants'
home. The interviews were recorded and transcribed with the participants' previous consent. The
narratives were submitted to the steps of Fritz Schütze's analytical process (2010), a German sociologist:
formal text analysis, structural content description, analytical abstraction, knowledge analysis, contrastive
comparison (minimum and maximum comparison), and construction of a theoretical model on longevity.
Twenty life histories were submitted to the first two steps of the analysis. Proceeding the analytical
process, eight life histories, more pertinent to the study purposes, were selected. The analysis of life
trajectories resulted in ten categories which presented similarities, and eight were considered dissimilar to
the others. The categories featuring the minimum comparison were: 1 - Work supporting daily life - family
members' work was driven by their needs and demands; 2 - Large families and their implications - the
large number of children, the socioeconomic situation and the conditions of the production factors did not
enable parents to send their kids to school; 3 - The patriarchal family and children's education - family
arrangements were ultimately father-centered, severity, children's fear and duties. 4 - Political conflicts
witnessed in childhood - The silence culture - accounts of parents' political participation as well as
repercussions in their lives; 5 - The use of cultural healing practices as an alternative to health care - more
frequently used in childhood - teas, bottled infusions, and the figure of the healer, herbal medication
maker, such practices have been perpetuated; 6 - Rural depopulation as an expectation to improve life - it
happened in participants' adulthood and features initial difficulties faced in the city; 7 - Losses and coping
over lifetime - these events represent moments of anguish, revolt, grief, traces were left, and after
overcoming them, they reconstructed their lives and families. 8 - Religiosity and its representation in the
oldest-elders' life trajectories - a driving force in their lives, the attachment to religion means beliefs,
traditions, values and ways of protection, they expressed their religiosity as unconditional truth; 9 - The
current trajectory - a different representation from aging - health care is viewed as priority, they try to eat
healthy food and be active.Getting closer to children and grandchildren brings safety and favors mutual
help; 10 - Future trajectory and life projects - sound like life continuity and expectations of what they can
and long to do in a context of wishes, longings and love declarations to life. The dissimilar categories from
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the initial comparison were: 1 - Smoking - habit from adolescence - they understand that smoking hinders
their quality of life, however one of the oldest-elder claims that cannot give up the habit; 2 - Lonely life neighbors' friendship as the support network - the lonely life manifested by an oldest-old woman is not
viewed as a negative fact but her personal choice; 3 - New oldest-old marriage after spouses' death - men
married again when losing their wives, unlike women who remained widows; 4 - Unsafety generated by
living in a hazardous area - unsafety caused by the presence of drug dealers in the area features as a
kind of violence for the oldest-old; 5 - Working after retirement viewed as a necessity - to support the
family with ill, dependent members, who spend higher financial resources on their health care; 6 - Poor
health care - regarding the delay in being referred to secondary health care as well as the scarcity of
medication usually distributed by the Primary Health Care Unit; 7 -Precarious food due to inadequate
nutrient intake - Work distant from home does not enable the oldest-old people to have their meals at
home, consequently food intake is poor and lacks nutrients; 8 - Economic factors generating social
protection - A stable financial situation brings about better conditions of housing, food, leisure and health
care. In this process, elements from the oldest-old people's past and present emerged, which contributed
to the development of a theoretical model: "Building longevity along the course of life." Longevity is rooted
in the past, strongly influenced by family culture and course of life. The assumptions of Active Aging are
more significant in the oldest-old participants' current trajectory where the determinants and the
foundations of Active Aging have alternated, not existing a total amount of these factors in the individual
narratives. The contributions of the life histories refer to the construction and understanding of the
longevity process; partial knowledge, however, in a broader sense, not only social but also biological,
psychological, economical, political, cultural and spiritual. The knowledge of life histories pointed to new
interventional possibilities of Geriatric Nursing in Primary Health Care, aiming at health promotion and
prevention, founded ultimately on the respect to the culture, present in the oldest-old people's course of
life.
Key words: Longevity, Geriatric Nursing, History, Culture, Elders of 80 years or older.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/30051/R%20%20T%20-%20MARILUCI%20HAUTSCH%20WILLIG.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18028
KOEPPE, Giselle Barcellos Oliveira. Enfrentamento e adaptação dos pacientes com doença renal
crônica em tratamento conservador: subsídios para o cuidado de enfermagem em nefrologia. 2012.
p. 130. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Araujo, Silvia Teresa Carvalho de
Resumo: O estudo trata do enfrentamento e adaptação do paciente com Doença Renal Crônica (DRC)
às situações vivenciadas durante sua convivência com a doença. Objetivos: identificar estímulos
relevantes apontados pelo paciente no conviver com a doença renal; analisar como tais estímulos
determinam o processo de enfrentamento e adaptação do paciente à doença e ao tratamento
conservador e discutir como a compreensão desses estímulos pode subsidiar a abordagem do
enfermeiro junto ao paciente em tratamento conservador. O marco teórico adotado foi o Modelo de
Adaptação de Roy. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, onde
foram empregados uma aproximação aos conceitos da metodologia clínico-qualitativa. O cenário foi a
sala de espera de uma ambulatório de tratamento conservador de um Hospital Universitário localizado no
Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 26 pacientes com DRC em tratamento conservador. O caminho para a
produção dos dados foi uma entrevista não-dirigida, a projeção dos sentidos sociocomunicantes em
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bonecos com formato de corpo e o registro em diário de campo. O estudo teve como categorias
emergentes: convivência com a doença renal crônica e tratamento conservador: superando obstáculos a
cada dia; estratégias aplicadas pelos pacientes durante a convivência com a DRC: práticas utilizadas
para superar as dificuldades vivenciadas; e as pessoas como rede social de apoio: elemento essencial
para o enfrentamento e adaptação dos pacientes. As principais dificuldades vivenciadas pelos
participantes estão relacionadas à terapia medicamentosa e nutricional; às limitações físicas oriundas da
DRC e de outras doenças associadas; aos próprios profissionais da saúde; à instituição hospitalar; e às
próprias emoções dos sujeitos. Muitos pacientes lançam mão de pequenas estratégias para melhor
conviverem com as dificuldades vivenciadas. O estudo demonstrou que os pacientes contam com uma
rede social de apoio formada pelas mais variadas pessoas em seu cotidiano de convivência com a DRC.
As principais redes sociais de apoio evidenciadas no estudo foram representadas pela família,
profissionais de saúde e outros pacientes portadores de DRC. O estudo permitiu visualizar que, assim
como em outras doenças crônicas, os portadores de DRC são cercados por fatores estressores que os
envolvem de tal maneira que, por vezes, parece impossível combatê-los. Mas, aí entram em cena outros
aspectos que agem fazendo com que este indivíduo consiga driblar as situações difíceis, superando-as e
vencendo-as a cada dia. Todos estes fatores e aspectos estão atrelados uns aos outros, sejam eles
internos ou externos, e atuam direcionando o ser humano em sua caminhada. Pesquisas com foco nos
aspectos subjetivos precisam ser cada vez mais realizadas no cenário da nefrologia, a fim de abranger o
conhecimento acerca das percepções dos pacientes frente ao cuidado prestado.
Palavras-chave: Adaptação, Cuidados de enfermagem, Doença renal crônica.

Abstract: The study treats the dealing and the adaptation from the Chronic Renal Disease (CRD) patient
to situations lived during the time he had the disease. The goals were: identifying relevant stimulations
pointed by the patient when living with the renal disease; analyzing how these stimulations determine the
dealing and adaptation process of the patient to the disease and to the conservative treatment and
discussing how the comprehension of these stimulations can subsidize the approach of the nurse to the
patient on conservative treatment. The theoretical stone adopted was Roy´s Adaptation Model. It is a
descriptive, exploratory, qualitative
approach study, having an approach to the clinic-qualitative
methodology concepts. The scenery was a waiting room of a University Hospital conservative treatment
clinic located in Rio de Janeiro. The subjects were 26 patients on conservative treatment having CRD.
To produce data we used a non-directed interview, the projection of social communicant senses with
body shape dolls and the record on field diary. The emergent categories of the study were: living with a
chronic renal disease and the conservative treatment; overcoming the obstacles each day; strategies
applied by the patients during the period they had CRD; practices used to overcome their difficulties
and the persons as support social net: an essential element to patients ‘dealing and adaptation. The
main difficulties lived by the participants are related to the medicamental and nutritional therapy, to the
physical limitations originated from CRD and other associated diseases; to the health´s professionals
themselves; and to the subjects emotions themselves. Many patients draw on little strategies to live
better with their difficulties. The study showed that patients count on a support social net formed by the
most diverse persons in their everyday living with CRD. The main support social nets showed in the
study were represented by their family, health professional and other patients CRD carriers. The study
allowed seeing that, as in other chronic diseases, CRD carriers are surrounded by stressors factors that
involve them in such a way that, sometimes, it seems impossible to defeat them. But, here come other
aspects allowing this individual to deal with difficult situations, overcome them and defeat them every
day. All these factors and aspects are connected one to the other, whether they are internal or external,
and act directing the human being on his way. Researches focusing subjective aspects need to be more
and more carried out on nephrology scenery in order to comprehend the knowledge about patients
perceptions in front of the care received.
Key words: Nursing, Chronic kidney disease, Adaptation.
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Nº de Classificação: 18029
NUNES, Heliana Helena de Moura. O nascimento de um bebê com anencefalia: contribuição para
mães e profissionais de saúde. 2012. p. 107. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Santos, Rosangela da Silva
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que teve como objeto de estudo a experiência
vivenciada de mães e profissionais da área da saúde com o nascimento de um bebê com anencefalia.
Objetivou: Compreender a experiência vivenciada de mães e profissionais de saúde com o nascimento
de um bebê com anencefalia; analisar as reações de mães e profissionais de saúde com o nascimento de
um bebê com anencefalia. Teve como cenário um hospital público, de grande porte, referência estadual
em gravidez de alto risco, localizado na cidade de Belém. Os depoentes foram quatorze mães que
vivenciaram o nascimento de um bebê com anencefalia e vinte e um profissionais de saúde, sendo oito
enfermeiros, seis médicos, quatro técnicos em enfermagem e três psicólogas. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de ética da Universidade do Estado do Pará. Utilizou-se a entrevista aberta e prolongada,
preconizado pelo método História de Vida. A coleta das narrativas foi realizada no período de abril a
agosto de 2010 e a pergunta norteadora foi: para as mães "fale a respeito de sua vivência com o
nascimento de seu bebê com anencefalia" e para os profissionais de saúde: fale a respeito de sua
experiência com o nascimento de um bebê com anencefalia. O processo analítico empregado foi análise
temática. As narrativas apontaram para a emergência de duas categorias: as reações maternas e dos
profissionais da área da saúde com o nascimento de um bebê com anencefalia e a (in) visibilidade dos
dilemas maternos e profissionais. As categorias puderam explicitar que as mães (13) tomaram
conhecimento da malformação no pré-natal o que suscitou sofrimento, medo de ter gerado um filho
diferente do imaginado, impotência e frustração. Por outro lado os profissionais de saúde apresentaram
reações semelhantes às mães (medo, impotência, sofrimento) despreparo profissional e as limitações
impostas pela profissão. A invisibilidade dos dilemas éticos foi verbalizada tanto na fala das mães ao ser
orientada quanto à possibilidade de interrupção da gestação quanto na fala dos profissionais. As mães
entram em conflito ao receber essa orientação e ter que interromper a vida do próprio filho. A maioria (8)
não aceitou interromper a gestação devido aos aspectos, ético, cultural e religioso. As que fizeram a
opção (4) tiveram que percorrer um longo caminho por conta da burocracia da interrupção. Por outro
lado, os profissionais também apresentaram dilemas éticos ao ter que comunicar a malformação e ao
participar da interrupção da gestação.
Palavras-chave: Anencefalia, Enfermagem, Historia de vida, Mães, Saúde da mulher.

Abstract: It is a descriptive qualitative study which aimed to study the lived experience of mothers and
health professionals with the birth of a baby with anencephaly. Objective: To understand the lived
experience of mothers and health professionals with the birth of a baby with anencephaly; analyze the
reactions of mothers and health professionals with the birth of a baby with anencephaly. Had as a public
hospital setting, large, state reference in high-risk pregnancies, located in the town of Bethlehem The
deponents were fourteen mothers who experienced the birth of a baby with anencephaly and twenty-one
health professionals, eight nurses six doctors, four nursing technicians and three psychologists. The study
was approved by the Ethics Committee of the University of the State of Pará used open interview and
prolonged, predicted by the method Life History. The collection of narratives was conducted in the period
April-August 2010 and the guiding question was: for mothers' talk about their experience with the birth of
your baby with anencephaly "and health professionals: talk about your experience with the birth of a baby
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with anencephaly. The analytical process used was thematic analysis. The narratives pointed to the
emergence of two categories: maternal reactions and health professionals with the birth of a baby with
anencephaly and (in) visibility of maternal and professional dilemmas. The categories could explain that
mothers (13) became aware of the malformation in prenatal which aroused suffering, fear of having raised
a child other than imagined, impotence and frustration. On the other hand health professionals had similar
reactions to mothers (fear, helplessness, grief) lack of professional training and the limitations imposed by
profession. The invisibility of the ethical dilemmas was voiced both in the speech of mothers to be
informed about the possibility of termination of pregnancy as in the speech of professionals. Mothers
conflict to receive this guidance and having to disrupt the life of his son. Most (8) did not accept
termination of pregnancy due to aspects, ethical, cultural and religious. Those who made the choice (4)
had to go a long way because of the bureaucracy of the interruption. On the other hand, professionals
also presented ethical dilemmas when having to communicate and participate in the malformation of
termination of pregnancy.
Key words: Anencephaly, Life Story, Mothers, Women's health, Nursing.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18030
LESSA, Heloisa Ferreira. A saúde da mulher e a opção pelo parto domiciliar planejado. 2012 . p.
165. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Tyrrell, Maria Antonieta Rubio
Resumo: A opção das mulheres pelo parto domiciliar planejado é o objeto de estudo desta Tese, que
decorre da problemática no Brasil e, em especial, no Município do Rio de Janeiro, da falta de
possibilidade das mulheres de decidirem por um parto fora do ambiente hospitalar num contexto que, do
ponto de vista conceitual, tem relação com as políticas públicas nacionais definidas pelo Estado, na
perspectiva da humanização da assistência e das relações de gênero. Objetivos: descrever o processo
de opção das mulheres pelo parto domiciliar planejado; revelar a partir do cotidiano, as relações de poder
que envolvem à opção da mulher; e analisar, com base no referencial teórico de Dorothy Smith (2005,
2006), as relações de poder que modulam a opção de mulheres pelo parto domiciliar planejado. Optou-se
pela realização de um estudo com a abordagem da Etnografia Institucional a qual nos oferece recursos
teóricos e metodológicos que fundamentam a discussão e a análise dos dados, e servem de base para a
construção das categorias empíricas e analíticas. Os sujeitos foram dezessete mulheres que vivenciaram
o evento do parto no domicílio; o local da pesquisa foi o domicilio das mulheres, e as técnicas de coleta
de dados foram as entrevistas e observações / anotações no diário de campo. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa- EEAN/HESFA sob protocolo número 078/2010 e cada entrevistada
assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi possível construir três categorias: informação
- um passo para a opção pelo parto domiciliar planejado; as relações sociais e sua influência na opção
pelo parto domiciliar planejado; e o parto natural e a desmedicalização. A primeira categoria evidenciou
que a informação diversificada e qualificada representa para a mulher um conhecimento diferenciado que
a torna autoridade no que fala e faz, e isso constitui o primeiro passo para sua decisão informada pelo
local do parto. A segunda surge como uma consequência da informação na perspectiva da construção de
relações sociais que sirvam de base a uma organização social que lhe permita adotar uma mudança de
comportamento individual e coletivo, a qual lhe possibilita a desconstrução de saberes e práticas
dominantes. A terceira e última categoria expressa o resultado do processo da conscientização e do
convívio social, na prática para defender o parto natural como um evento que vai além do biológico,
atingir as dimensões sociais, culturais e estruturais, concluindo-se que tudo isso se dá a partir do
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empoderamento por meio do conhecimento empírico e científico. Concluiu-se, a partir dos relatos das
mulheres e das observações da pesquisadora, que o processo de opção outorga à mulher uma
identidade/autoridade com um saber diferenciado, apoiado por pessoas e redes sociais de quem atingiu
uma consciência política para defender seu direito de cidadã na opção pelo parto natural fora do
ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Desmedicalização do parto, Direitos de cidadania, Enfermagem.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18031
PIMENTEL, Ingrid Magali de Souza. Saberes sociais de mulheres sobre a saúde e suas influências
nas práticas de cuidado. 2012. p. 149. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Ferreira, Marcia de Assunção
Resumo: Pesquisa dos saberes sociais de mulheres sobre a saúde e suas influências nas práticas de
cuidado. Objetivos: Descrever os conteúdos que conformam os saberes sobre a saúde à luz da ótica
feminina; Estabelecer os nexos entre os saberes, os sentidos que engendram e as práticas de cuidados
por elas adotadas; Analisar saberes, sentidos e práticas em termos de representações sociais da saúde
com vistas a considerá-los na atenção de enfermagem voltada às mulheres no incremento do cuidado à
saúde. Os sujeitos foram 40 mulheres, 20 da zona urbana de Belém e 20 da Ilha de Mosqueiro.
Metodologia: Técnica de entrevista, orientada por um roteiro semiestruturado. Os sujeitos foram captados
no Centro Comunitário Santa Isabel de Hungria em Belém e Centro Comunitário Vale do Paraíso na Ilha
de Mosqueiro. Na organização e análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo do tipo temática. O
mapeamento temático do corpus originou duas linhas de organização dos temas que formaram as
categorias empíricas: 1) Dimensão sócio-familiar-pessoal que estruturou três temas: 1.1) Referente aos
aspectos de saúde ligados aos hábitos cotidianos; 1.2) Saúde e trabalho; e 1.3) Família e comunidade; 2)
Dimensão sociopolítica da saúde que estruturou dois temas: 2.1) Aspectos de saúde ligados às
condições de oferta e acesso aos serviços; e 2.2) Infraestrutura local. Este mapeamento organizou a
análise estruturando os resultados e as discussões em três capítulos: 1) Os sentidos da saúde e sua
dimensão totalizadora; 2) O que pensam as mulheres sobre a saúde, investindo em mostrar os elementos
que compõem o conteúdo sobre as representações sociais da saúde; e 3) O que fazem as mulheres para
manterem/promoverem a saúde, apontando elementos que compõem o conteúdo das ações relacionadas
à saúde. A organização dessas dimensões mostra que a representação social sobre a saúde possui
marcas de dois paradigmas: o da produção social e o biomédico, indicando que este último não atende
integralmente as demandas de promoção ou manutenção da saúde humana. Mostram também que, para
estes sujeitos, as questões que dizem respeito ao contexto ambiental e familiar influenciam as condições
de saúde e cuidado das pessoas. Os modos de agir das mulheres mostram passividade diante do não
atendimento das suas necessidades e dependência do poder público para a solução dos problemas.
Esses resultados permitem inferir que é imprescindível à enfermagem ter a clareza de que a atenção à
saúde dessas mulheres deve levar em consideração os aspectos clínicos, mas também aqueles ligados
ao contexto social e político que estimulem a reflexão crítica de suas condições de vida e do atendimento
que recebem. Dessa forma aponta a necessidade de repensar os modelos teóricos que orientam as
práticas profissionais de saúde, em especial as de enfermagem, no sentido de que esses modelos
resultem em práticas de cuidado integrais e integradoras.
Palavras-chave: Enfermagem, Psicologia social, Saúde.
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Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18032
MARTINS, Jaqueline Santos de Andrade. Proposição de uma teoria de enfermagem para o processo
de interação em ambientes virtuais. 2012. p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Brandão, Marcos Antonio Gomes
Resumo: Trata-se de um estudo teórico que aborda a interação em ambientes virtuais na perspectiva da
enfermagem. Com o aparecimento de ambientes virtuais na internet voltados para a saúde destaca-se
uma necessidade de aprender a interagir como enfermeiros nestes ambientes. Os objetivos do presente
estudo foram: articular os componentes da estrutura holárquica do conhecimento contemporâneo de
enfermagem proposta por Fawcett (2005) com os elementos do processo de interação de enfermagem
em ambientes virtuais; propor uma teoria de enfermagem para o processo de interação em ambientes
virtuais a partir das estratégias de construção de teoria proposta por Walker e Avant (2010). Como
referencial teórico apontou-se o marco categórico onde foram apresentados o marco conceitual e o
marco classificatório da teoria. A Teoria do Alcance de Metas de King (1981) e a Teoria Geral dos
Sistemas de Von Bertalanffy (2010) foram utilizadas como marco teórico-filosófico. O método de pesquisa
escolhido foi do tipo teórico ou básico, de natureza descritivo-exploratória e abordagem qualitativa. Como
resultado pôde-se verificar que os elementos metaparadigmáticos da estrutura holárquica do
conhecimento contemporâneo de enfermagem proposta por Fawcett (2005) afinam-se as perspectivas da
interação em ambientes virtuais. Foi possível delimitar uma filosofia e um modelo conceitual para a teoria
proposta. Na construção teórica, pelo método de derivação conceitual, foi possível transpor ou redefinir
os conceitos: interação virtual; enfermagem; e-saúde; identidade virtual; ambiente virtual; comunicação;
conversação; participação; relacionamento; contato/toque; cuidado de enfermagem; presença; rede
social; transação. Na análise das afirmações relacionais foram estabelecidas três categorias de
classificação dos conceitos: elementos essenciais ou constituintes da interação; elementos modeladores
ou delimitadores; e elementos transcendentes ou transformadores, conceitos que garantem a ocorrência
da transação. A construção dessas categorias possibilitou a delimitação da estrutura teórica. Entende-se
que o estudo alcançou seus objetivos ao articular os componentes da estrutura do conhecimento
contemporâneo de enfermagem proposta com os elementos do processo de interação de enfermagem
em ambientes virtuais. Esta articulação lançou bases para a construção de uma teoria de enfermagem
para o processo de interação em ambientes.
Palavras-chave: Internet, Relações interpessoais, Teoria de enfermagem.

Abstract: This is a theoretical study that addresses the interaction in virtual environments in the context
of nursing. With the emergence of virtual environments on the Internet focused on health stands a need
to learn how nurses interact in these environments. The objectives of this study were: to articulate
components of the holarchical structure of contemporary knowledge of nursing proposed by Fawcett
(2005) with the elements of the nursing process of interaction in virtual environments, to propose a
theory for nursing process of interaction in virtual environments from the strategies of construction of
theory proposed by Walker and Avant
(2010). As theoretical reference pointed to the landmark
categorical which presented the conceptual framework and the landmark classificatory of the theory. A
Theory of Goal Attainment of King (1981) and General Theory of Systems of Von Bertalanffy (2010) were
used as theoretical and philosophical landmark. The research method was theoretical or basic type, a
descriptive and exploratory and qualitative approach. As a result it could be seen that
the
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metaparadigmáticos elements of the structure of holarchical knowledge of contemporary
nursing
proposed by Fawcett (2005) tune up the prospects of interaction in virtual environments. It was possible
to define a philosophy and a conceptual model for the proposed theory. In theoretical construct, with the
conceptual derivation method, it was possible to transpose or refine the concepts: virtual interaction;
nursing; e-health; virtual identity; virtual
environment; communication; conversation; participation;
relationship; contact / touch; nursing care; presence ; social network; transaction. In the analysis of
relational statements were established three categories of classification of concepts: essential elements
or constituents of interaction; styling elements or delimiters, and transcendent elements or transformers,
concepts that guarantee the occurrence of the transaction. The construction of these categories allowed
the delineation of the theoretical structure. It is understood that the study achieved its objectives by
articulating the components of the structure of contemporary nursing proposal with the elements of the
nursing process of interaction in virtual
environments. This articulation launched bases for the
construction of a nursing theory for the interaction process environments.
Key words: Internet, Interpersonal relations, Nursing Theory.

Nº de Classificação: 18033
COELHO, Joselena Aquino Barreto. A balneoterapia: o enfrentamento e a adaptação dos enfermeiros
do centro de tratamento de queimados. 2012. p. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Araujo, Silvia Teresa Carvalho de
Resumo: Trata o estudo do enfrentamento e da adaptação dos enfermeiros em Centro de Tratamento de
Queimados (CTQ), no cuidado relativo à balneoterapia do cliente acometido por queimaduras.
Delineamos como objeto: as variações técnicas e ambientais da balneoterapia, e o enfrentamento e a
adaptação dos enfermeiros do CTQ. Os objetivos traçados foram: descrever as variações técnicas e
ambientais para a realização da balneoterapia; Identificar as formas de enfrentamento e adaptação dos
enfermeiros durante a realização da balneoterapia; analisar como as variações técnicas e ambientais na
balneoterapia interferem no enfrentamento e na adaptação dos enfermeiros no momento da realização do
cuidado. Utilizou-se a metodologia clínico-qualitativa, que busca conhecer os sentidos e os significados,
interpretando-os criativamente para compreender os fenômenos (TURATO, 2000; 2003). Aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Ana Nery / UFRJ sob protocolo no 086/2010,
bem como dos hospitais escolhidos. Participaram enfermeiros dos serviços diurnos atuantes em CTQ de
Hospitais do Município do Rio de Janeiro, bem como dos serviços particular (um hospital privado e um
militar) e público (um hospital em cada rede: federal, estadual e municipal). Os dados foram produzidos
em duas etapas: observação direta não participante e entrevistas semidirigidas gravadas. Utilizamos a
escala dos sentidos corporais (ARAUJO, 2000) para mensurar as experiências subjetivas e consiste em
uma escala numérica de 0 a 10, conjugada com imagens dos órgãos dos sentidos corporais que
funcionam como indutoras de percepções e facilitam a expressão do vivido pelos sujeitos. Adotamos a
triangulação dos dados da análise das entrevistas e do roteiro de observação e do diário de campo. As
categorias foram elaboradas a partir das unidades de registro e foram reagrupamento em função de
características comuns identificadas. Emergiram duas categorias de análise, que tratam do ambiente
físico e das respostas psicoemocionais, diante das facilidades e dificuldades na balneoterapia. Os dados
apresentados fornecem uma panorâmica da balneoterapia nas Instituições e no atendimento ao cliente
com queimaduras, quanto ao ambiente, instalações básicas, mobiliário e aparelhos. Considerações finais:
As percepções sensoriais funcionam com os carreadores de informações no Sistema de Adaptação,
fazendo o input e o output das respostas. os sentidos corporais como ferramenta metodológica, ofereceu
aos enfermeiros participantes a possibilidade de reorganizarem as experiências vivenciadas no cuidado à
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clientela portadora de queimaduras, por facilitar a exposição do seu mundo interior como um ato criativo,
assim, estimulando-os a repensarem, dando-lhes um significado.
Palavras-chave: Centro de tratamento de queimaduras, Balneoterapia, Enfermagem.

Abstract: This study of coping and adaptation of nurses in Burn Treatment Center (CTQ), in care on
balneotherapy customer affected by burns. Outlined as an object: the technical and environmental
variations of balneotherapy, and coping and adaptation of nurses CTQ. The objectives were: to describe
the technical and environmental variations for the realization of balneotherapy; Identify ways of coping and
adaptation of nurses during the course of balneotherapy; analyze how technical and environmental
variations in balneotherapy interfere with coping and adaptation of nurses in time of the caution. We used
a clinical-qualitative methodology, which seeks to understand the senses and meanings, interpreting them
creatively to understand phenomena (TURATO, 2000, 2003). Approved by the Ethics Committee of the
School of Nursing Anna Nery / UFRJ under protocol 086/2010, as well as hospitals chosen. Participants of
nurses working in day services CTQ Hospitals of the City of Rio de Janeiro, as well as the particular
services (a private hospital and military) and public (one hospital in each network: federal, state and
municipal). Data were produced in two stages: non participant observation and semi-structured interviews
recorded. We use a range of bodily senses (ARAUJO, 2000) to measure subjective experiences and
consists of a numerical scale from 0 to 10, combined with images of bodily sense organs that act as
inducers of perceptions and facilitate the expression of the subjects lived. We adopted the triangulation of
data analysis of interviews and observation guide and the field diary. The categories were developed from
the recording units and were regrouping according to common characteristics identified. Two categories
emerged from the analysis, dealing with the physical and psycho-emotional responses, given the facilities
and difficulties in balneotherapy. The data presented provide an overview of balneotherapy in the
institutions and in customer service with burns, as the environment, basic facilities, furniture and
appliances. Final Thoughts: The sensory perceptions work with the carriers of information in Fitting
System, making the input and output responses. bodily senses as a methodological tool, offered to nurses
in the possibility of reorganizing the experiences in caring for clients carrier burns, by facilitating the
exposure of your inner world as a creative act, thus encouraging them to rethink, giving them meaning..
Key words: Balneotherapy, Burn Treatment Center, Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18034
PINHEIRO, Joziane. Riscos ocupacionais: conhecimento, atitude e prática dos residentes de
enfermagem. 2012. p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Zeitoune, Regina Celia Gollner
Resumo: O objeto deste estudo foi o conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem
na área hospitalar acerca dos riscos ocupacionais. Entendeu-se por conhecimento, atitude e prática o
conjunto de questões que visam analisar o que uma determinada população sabe (conhecimento), pensa
(atitude) e atua (prática) diante de um assunto ou problema. Os objetivos foram descrever o
conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem acerca dos riscos ocupacionais no
ambiente hospitalar; analisar, na percepção dos sujeitos do estudo, os fatores facilitadores e os
impeditivos para a prática da prevenção em relação aos riscos ocupacionais no ambiente hospitalar; e
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discutir o conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem acerca dos riscos
ocupacionais no ambiente hospitalar e os fatores facilitadores e impeditivos para a prevenção dos riscos
com vistas às implicações para a saúde do trabalhador. Estudo descritivo exploratório, com abordagem
qualitativa, realizado em um hospital militar, do município do Rio de Janeiro; teve como sujeitos 20
residentes de enfermagem, que equivale à totalidade dos elegíveis ao estudo. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, Parecer 008/2010. Adotou-se como técnica de coleta de dados
uma entrevista semiestruturada mediante perguntas sobre as características sociodemográficas dos
sujeitos e questões sobre o conhecimento, atitude e prática acerca dos riscos ocupacionais. Os dados
contidos nas entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo temático. Os resultados revelaram: que
os residentes de enfermagem tem um conhecimento sobre riscos ocupacionais, com maior clareza aos
riscos biológicos em detrimento dos demais riscos; que a atitude deles vai ao encontro desse
conhecimento, ou seja, suas atitudes quanto à prevenção dos riscos se limita ao cumprimento das
normas de biossegurança, comprometendo a prática de ações prevencionistas em relação aos demais
riscos ocupacionais e, consequentemente, a prática está mais voltada para a prevenção quanto aos
riscos biológicos. Sobre os fatores facilitadores e impeditivos para prevenção dos riscos ocupacionais
teve-se como facilitador o serviço que oferece equipamento de proteção individual, e como fator
impeditivo a insuficiência de treinamento para utilização dos equipamentos e para as medidas de
proteção de modo geral. Concluiu-se que os residentes de enfermagem necessitam de treinamento
prévio acerca dos riscos ocupacionais para a aquisição de conhecimento, um movimento para atitudes e
a concretude de práticas voltadas a medidas de proteção para os riscos ocupacionais existentes no
contexto de trabalho.
Palavras-chave: Residentes de enfermagem, Atitude, Enfermagem.

Abstract: The object of this study was the knowledge, attitude and practice of nursing home residents in
the hospital about occupational hazards. It was understood by knowledge, attitude and practice a set of
questions designed to analyze what a given population knows (knowledge), thinking (attitude) and acts
(practice) before a subject or problem. The objectives were to describe the knowledge, attitude and
practice of nursing home residents about the occupational hazards in the hospital environment; analyze
the perception of the subjects of the study, the risk factors and impediments to the practice of preventive
measures against occupational hazards in the environment hospital, and discuss the knowledge, attitude
and practice of nursing home residents about the occupational hazards in the hospital environment and
the factors that facilitate and impede the prevention of risks with a view to the implications for the health of
the worker. Exploratory descriptive study with a qualitative approach, performed in a military hospital in the
city of Rio de Janeiro, as subjects had 20 nursing home residents, which is equivalent to all the eligible
study. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital, Opinion 008/2010. It
was adopted as a technique for data collection through a semistructured interview questions on
sociodemographic characteristics of the subjects and issues on knowledge, attitude and practice
regarding occupational hazards. The data contained in the interviews were subjected to thematic content
analysis. The results showed: that nursing home residents have a knowledge of occupational hazards with
greater clarity biological risks at the expense of other risks; their attitude meets this knowledge, ie, their
attitudes toward risk prevention is limited meeting standards of biosecurity practice committing
prevencionistas actions in relation to other occupational hazards and, consequently, the practice is more
focused on prevention as biological risks. About factors facilitating and impeding prevention of
occupational hazards had as facilitator service that offers personal protective equipment, and as a
disincentive to insufficient training in use of equipment and protective measures in general. It was
concluded that nursing home residents require prior training about occupational risks for the acquisition of
knowledge, attitudes and a move to concrete practices aimed at protection measures for occupational
hazards existing in the work context.
Key words: Attitude, Knowledge, Practice, Residents of nursing.
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Nº de Classificação: 18035
BEHRING, Lilian Prates Belem. Acidente vascular cerebral em paciente de pós-operatório de
cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio: avaliação diagnóstica de enfermagem. 2012. p.
139. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Batista, Deyse Conceição Santoro
Resumo: O objeto deste estudo está pautado na avaliação diagnóstica de enfermagem na predição para
o acometimento do acidente vascular cerebral no cliente em pós-operatório de Revascularização do
Miocárdio. Os objetivos são estratificar os sinais e sintomas sugestivos do Acidente Vascular Cerebral em
clientes de pós-operatório de Revascularização do Miocárdio descritos em prontuário; Analisar a
aproximação entre a descrição dos sinais e sintomas sugestivos do Acidente Vascular Cerebral em
clientes pós-operatório de Revascularização do Miocárdio e os diagnósticos de enfermagem com suas
respectivas características definidoras segundo a Taxonomia NANDA II; Discutir a avaliação diagnóstica
na predição para o acometimento de acidente vascular cerebral no cliente em pós-operatório de
revascularização do miocárdio. Trata-se de um estudo Epidemiológico, transversal, de prevalência, tipo
retrospectivo. O cenário institucional deste estudo foi constituído por um hospital público universitário. Os
clientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio e selecionados para a pesquisa
corresponderam a um total de 76 prontuários, num recorte temporal de 2009 a 2010. Como instrumento
da coleta de dados foi utilizado um formulário constando dados cirúrgicos e clínicos, incluindo sinais e
sintomas sugestivos de acidente vascular cerebral, colhidos dos arquivos do prontuário do cliente e outro
formulário que permitiu a aproximação dos sinais e sintomas com as características definidoras e os
diagnósticos de enfermagem da taxonomia II de NANDA. Os dados foram organizados em planilha de
Excel, sendo feito tratamento estatístico descritivo. As variáveis referentes às categorias de
sinais/sintomas e diagnósticos de enfermagem foram submetidas ao cálculo de índice de performance
para definição de sua sensibilidade, especificidade e valor preditivo. Evidenciamos que dos 76 clientes
submetidos à RM, 31 apresentaram registro de sinais e sintomas com aproximação para diagnósticos de
enfermagem sugestivos de AVC, e destes apenas 02 (6,4%) evoluíram com AVC confirmado no pósoperatório de revascularização miocárdica. Os resultados mostraram também que a descrição de sinais e
sintomas relacionados ao estado neurológico do cliente, mesmo quando registrados de forma menos
específica apresenta uma aproximação com os cinco diagnósticos de enfermagem eleitos como
sugestivos para o acometimento de AVC, a saber: comunicação verbal prejudicada, mobilidade no leito
prejudicada, mobilidade física prejudicada, confusão mental aguda e crônica, por meio de suas
respectivas características definidoras. A especificidade mostrou-se alta para, pelo menos, quatro dos
diagnósticos, embora quando associados aos demais fatores de risco da história clínica e cirúrgica do
cliente a predição pareceu mais significativa. A conclusão é que a tese de doutorado foi confirmada
demonstrando que existe aproximação entre os sinais e sintomas identificados pelo enfermeiro e os
diagnósticos de enfermagem eleitos como sugestivos para o acometimento de AVC. Dessa forma, existe
a possibilidade da realização de planos de cuidados individuais para a implementação de ações que
contemplem o indivíduo de maneira holística e com qualidade.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Acidente vascular cerebral.

Abstract: The object of this study is grounded in the diagnostic evaluation of nursing in the prediction for
the onset of stroke in customer postoperative myocardial revascularization. The goals are to stratify the
signs and symptoms of stroke in patients in postoperative myocardial revascularization described in
medical records; analyze the connection between the description of the signs and symptoms of stroke
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clients in postoperative revascularization infarction and nursing diagnoses with their respective defining
characteristics according to NANDA Taxonomy II; Discuss the diagnostic evaluation for predicting the
onset of stroke in customer postoperative myocardial revascularization. This is a study Epidemiological,
cross-sectional prevalence, retrospective. The institutional setting of this study consisted of a public
hospital. Customers who underwent CABG and selected for the study corresponded to a total of 76
records in a time frame from 2009 to 2010. As an instrument of data collection was used a form consisting
surgical and clinical data, including signs and symptoms of stroke, collected from the files of client records
and another form that allowed the approach of the signs and symptoms of defining characteristics and
nursing diagnoses from NANDA Taxonomy II. The data were organized in Excel spreadsheet, descriptive
statistical treatment being done. The variables relating to the categories of signs / symptoms and nursing
diagnoses were submitted to the calculation of performance index to define their sensitivity, specificity and
predictive value. We show that of the 76 clients who underwent CABG, 31 had record of signs and
symptoms with approach to nursing diagnoses suggestive of stroke, and of these only 02 (6.4%)
developed stroke confirmed postoperative myocardial revascularization. The results also showed that the
description of signs and symptoms related to neurological status of the client, even when recorded in a
less specific presents an approach to the five nursing diagnoses elected as suggestive for the involvement
of stroke, namely: impaired verbal communication, impaired mobility in bed, impaired physical mobility,
chronic and acute confusion, through their respective defining characteristics. Specificity was high for at
least four of the diagnoses, although when associated with other risk factors, clinical history and surgical
client prediction seemed more significant. The conclusion is that the thesis was confirmed by
demonstrating that there is connection between the signs and symptoms identified by nurses and nursing
diagnoses elected as suggestive for the involvement of stroke. Thus, there is a possibility of realization of
individual care plans to implement actions that address the individual holistically and with quality.
Key words: Stroke, Nursing Diagnosis.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incomplete.

Nº de Classificação: 18036
PEREIRA, Maria Auxiliadora. A família do usuário do Centro de Atendimento Psicossocial e o
cuidado da enfermeira psiquiatra: pequenas questões, grandes problemas. 2012 . p. 173. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Pereira, Rosane Mara Pontes de
Resumo: A presente tese tem como objeto o cuidado da enfermeira psiquiatra a famíliares de usuários
de um serviço de saúde mental comunitária. Os objetivos foram: identificar as necessidades de cuidado
de familiares dos usuários, descrever as estratégias de cuidado utilizadas pela enfermeira, caracterizar as
ações de cuidado da enfermeira aos famíliares e discutir as implicações do cuidado da enfermeira no
atendimento às necessidades dos familiares. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, descritiva,
com abordagem etnometodológica, envolvendo os conceitos de reflexividade, descritibilidade,
indexicalidade, noção de membro e práticas de ação social. Foi realizada através de observação
participante em situações de cuidado, com registro em diário de campo, e entrevista, com aplicação de
um roteiro semi-estruturado contendo na primeira parte, algumas varáveis para caracterização dos
sujeitos e na segunda, questões pertinentes ao objeto estudado. O cenário do estudo foi um Centro de
Atenção Psicossocial I -CAPS, localizado no município de Belém, do Pará. Os sujeitos foram 18
familiares de usuários em tratamento, no regime semi-intensivo. O tratamento, classificação e e
categorização dos dados empíricos foi realizado com apoio em Bardin. Este procedimento resultou quatro
categorias: familiares e suas necessidades, estratégias de cuidado da enfermeira, o cuidado da
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enfermeira aos familiares e as implicações no cuidado da enfermeira aos familiares. A análise e
interpretação dos resultados evidenciam que os sujeitos enfrentam o processo de adoecimento de seus
familiares com significativo sofrimento emocional, a partir do impacto com o diagnóstico, estando
diretamente relacionado com a posição que o portador de transtorno mental ocupa na estrutura familiar. A
convivência diária dos familiares com o usuário causa-lhes sobrecargas e desgaste nas relações;
requerendo portanto, apoio para o atendimento à essas demandas que surgem a partir do momento em
que assumem a responsabilidade pelo assistência ao doente. Nessa perspectiva o atendimento oferecido
no CAPS, ainda não considera totalmente a família como uma unidade de cuidado de priorizando o
atendimento das necessidades do usuário pois este é o foco maior de atenção satisfatoriamente as
necessidades dos familiares, pois o foco maior da atenção é o usuário. Os sujeitos reconhecem que as
enfermeiras realizam sua prática num espaço que é compartilhado com outros profissionais, exercendo o
papel de referência, realizando de atividades de assistência voltadas para suprir prioritariamente
necessidades dos usuários, através de atendimentos individuais (acolhimento) ou em grupo (grupo de
referência técnica, palestras) onde eles se sentem inseridos.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Cuidados de Enfermagem.

Abstract: This thesis has as its object the care of a psychiatrist nurse relatives of service users of
community mental health. The objectives were to identify the care needs of family members, describing
the care strategies used by the nurse to characterize the actions of nursing care to family members and
discuss the implications of nursing care in meeting the needs of the family. This is qualitative research,
descriptive study, ethnomethodological, involving the concepts of reflexivity, descritibilidade, indexicality,
concept of members and practices of social action. Was conducted through participant observation in care
situations, recorded in a field diary and interview, with application of a semi-structured questionnaire
containing the first part, some variables to characterize the subjects and in the second, questions relevant
to the subject studied. The study setting was a Psychosocial Care Center I-CAPS, located in the city of
Belém, Pará The subjects were 18 relatives of users in treatment in the semi-intensive system. The
treatment, classification and and categorization of empirical data was carried out with support Bardin. This
procedure resulted in four categories: family and their needs, strategies for nursing care, the nursing care
to families and the implications for nursing care to family members. The analysis and interpretation of the
results showed that the subjects face the disease process of their families with significant emotional
distress from the impact with the diagnosis, it is directly related to the position that the mentally ill occupy
in the family structure. The daily contact with the family because the user overloads and wear them in
relationships, requiring therefore support for compliance with these demands that arise from the moment
you take responsibility for the care provided to patients. In this perspective the care offered at CAPS, not
yet fully considers the family as a unit of care prioritizing the needs of the user as this is the focus of this
satisfactorily the needs of families, because the main focus of attention is the user . The participants
recognize that nurses conduct their practice in a space that is shared with other professionals, playing the
role of reference by performing assistance activities geared to meet priority needs of users through
individual assistance (reception) or group (group technical reference, lectures) where they feel included.
Key words: CAPS, Nursing, Psychiatric Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18037
SOUZA, Maria Cristina Freres de. O Instituto Nacional de Câncer como locus de atualização e
reconhecimento nacional do capital científico dos enfermeiros em oncologia (1980-1990). 2012. p.
261. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem Brasileira
Orientador: Almeida Filho, Antonio Jose de
Resumo: Estudo histórico-social, que tem como objeto: a luta simbólica dos enfermeiros do INCA pelo
reconhecimento do seu capital científico em oncologia. Objetivos: descrever as circunstâncias que
demandaram a necessidade de atualização do capital científico dos enfermeiros acerca da assistência de
enfermagem em oncologia no âmbito do INCA: analisar as estratégias empreendidas pelos enfermeiros
do INCA para o reconhecimento de seu capital científico em oncologia; e discutir os efeitos simbólicos
dessas estratégias para o desenvolvimento da Enfermagem Oncológica no Brasil. As fontes primárias se
constituíram de documentos escritos e orais, enquanto que as fontes secundárias, de acervo bibliográfico
existente sobre a referida temática. Os achados foram classificados, contextualizados e analisados à luz
da Teoria do Mundo Social de Pierre Bourdieu, que estuda os diferentes espaços sociais e suas
hierarquias, através dos conceitos de habitus, poder simbólico, violência simbólica e capital científico. Os
resultados evidenciaram que, as inúmeras possibilidades de atuação dos enfermeiros do INCA se
configuraram pela posição construída por estes, através de estratégias de ação nos espaços internos e
externos ao Instituto, proporcionando autoridade para definir as regras do jogo através das normatizações
e participações nos principais processos na instituição e no campo da Enfermagem Oncológica. O estudo
concluiu que as inúmeras possibilidades de atuação dos enfermeiros atualmente decorrem da posição
conquistada pelos que empreenderam estratégias de ação, nos espaços interno e externos ao INCA,
conferindo autoridade para definir as regras do jogo através das normatizações e participações nos
principais processos na instituição. O processo de co-gestão no INCA proporcionou melhorias e gerou
demandas para a assistência e ensino da Enfermagem, que investiu estratégias para o reconhecimento e
reatualização de seus habitus profissional, capitalizando lucros simbólicos através do reconhecimento
que a credenciou como referência no campo da oncologia.
Palavras-chave: História da enfermagem, Enfermagem oncológica.

Abstract: Social-historical study, which has as its object: the symbolic struggle of nurses INCA
recognition of its science in oncology. Objectives: To describe the circumstances that required the need to
update the scientific capital of the nurses about nursing care in oncology within the INCA: analyzing the
strategies undertaken by nurses INCA for the recognition of its science in oncology and to discuss the
effects Symbolic these strategies for the development of Oncology Nursing in Brazil. The primary sources
constituted written documents and oral, while the secondary sources of bibliographic existing on that
theme. The findings were classified, contextualized and analyzed in the light of the World Social Theory of
Pierre Bourdieu, who studies the different social spaces and their hierarchies, through the concepts of
habitus, symbolic power, symbolic violence and scientific capital. The results showed that the numerous
possibilities of action of nurses INCA were shaped by the position built by them, through action strategies
in the spaces inside and outside the Institute, providing authority to set the rules and norms through
participation in major processes in the institution and the field of Oncology Nursing. The study concluded
that the numerous possibilities of action of nurses currently derive from the position achieved by those
who have undertaken action strategies, internal and external spaces in the INCA, giving authority to set
the rules and norms through participation in key processes in the institution. The process of comanagement in INCA provided improvements and generated demands for care and nursing education,
which invested strategies for recognition and actualization of their professional habitus, capitalizing
symbolic profits by recognizing that accredited as a reference in the field of oncology.
Key words: Nursing, Oncology nursing, History of Nursing.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18038
MESQUITA, Maria Gefe da Rosa. Ressignificando a gerência do cuidado de enfermagem na
oncologia por meio da interação homem-enfermeiro considerando a perspectiva do gênero
masculino. 2012. p. 295. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: Ao iniciar o processo investigativo acerca da saúde dos homens, chama-nos a atenção o perfil
de morbi-mortalidade masculina. Estudos demonstram que os homens procuram mais os serviços de
emergência e se internam em situação mais grave que as mulheres, que por sua vez, procuram mais os
serviços de consultas de âmbito ambulatorial. Quando analisamos o perfil de mortalidade, torna-se ainda
mais preocupante esta questão já que as taxas mostram maior mortalidade masculina em todas as
idades e praticamente todas as causas de morte. Considerando o câncer como a segunda maior causa
de morte no mundo, buscamos estudar o homem frente às demandas de cuidado na enfermagem
oncológica uma vez que a perspectiva de gênero pode nos auxiliar a aprimorar a gerência do cuidado de
enfermagem a esse grupo e a romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os serviços
de saúde. Por isto, o presente estudo tem como objeto a gerência do cuidado de enfermagem a homens
com câncer a partir da perspectiva de gênero. Neste sentido, tem como objetivos: compreender os
significados da interação da masculinidade com a gerência do cuidado de enfermagem no processo de
adoecimento do homem com câncer e; construir um modelo teórico sobre a gerência do cuidado de
enfermagem ao homem com câncer a partir das inter-relações das categorias e fenômeno(s) encontrados
nos dados obtidos que forneça subsídios a gerenciamento do cuidado de enfermagem a esse homem.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que empregou o referencial metodológico da Teoria Fundamentada
nos Dados (TFD) e o referencial teórico do Interacionismo Simbólico (IS). O projeto obteve aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) com o parecer 03/11.
Foram investigados dois grupos amostrais, o primeiro composto por oito homens com câncer em
tratamento antineoplásico, o segundo pelos seis enfermeiros que trabalham no serviço de oncologia. O
cenário de coleta de dados foi o ambulatório de oncologia do HFB. As técnicas de coleta dos dados
utilizadas foram a entrevista semi-estruturada, a observação não-participante e a análise do prontuário.
Doze categorias emergiram da análise dos dados, com suas respectivas subcategorias e componentes.
Todas as categorias foram provenientes do movimento dinâmico de ir e vir, de comparação e interação
entre os dados, seguindo o método rigoroso e sistemático da TFD, nos processos de codificações aberta,
axial e seletiva. O modelo teórico construído, representado pelo fenômeno central do estudo, foi validado
por integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração e Gerência do Cuidado de
Enfermagem e Saúde (GEPADES), durante a realização do Doutorado na modalidade Sanduíche na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no período de Março a Agosto de 2012, sendo ele:
ressignificando a gerência do cuidado de enfermagem na oncologia por meio da interação homemenfermeiro considerando a perspectiva do gênero masculino. Esse modelo confirma a tese defendida: os
enfermeiros da oncologia no processo relacional e interacional com os homens com câncer reconhecem
a dimensão da masculinidade na relação homem-saúde-doença e assim ressignificam a gerência do
cuidado de enfermagem considerando a perspectiva de gênero.
Palavras-chave: Enfermagem, Gerência, Neoplasia.

Abstract: Investigating men’s health, calls our attention the profile of morbidity and mortality of men.
Studies show that men search more emergency services and get hospitalize in more severe condition
than women, which search more ambulatory services like medical appointments. When the mortality
profile is analyzed, this issue becomes even more worrying as rates shows greater male mortality at all
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ages and mostly all causes of death. Considering cancer as the second
leading cause of death
worldwide, we aim to study men under nursing care needs in oncology considering that the gender
perspective can help nurses to improve nursing management and also encourage men in his helpseeking behavior. Therefore, this study focuses the management of nursing care for men with cancer
under the gender perspective. In this sense, the study aims are:
understand the meaning of the
interaction between masculinity and nursing management during men's cancer treatment; propose a
theoretical model to nursing care management for man with cancer. It is a qualitative research which had
as theoretical-methodological reference the Symbolic Interactionism and Grounded Theory, respectively.
The project was approved by the board of ethics of the Federal of Bonsucesso Hospital (HFB) with the
number approval 03/11. The research subjects were composed by two different samples groups, the first
consisting of eight men with cancer in anticancer treatment, the second by six nurses working on the
oncology
ambulatory. The research scene was the oncology clinic of HFB. The data collection
techniques used were semi-structured interview, non-participant observation and analysis of the medical
chart. Twelve categories emerged from the data analysis, with their respective subcategories and
components. All categories emerged from the dynamic movement of coming and going, comparison and
interaction with the data, following the rigorous and systematic method of GT, under the process of open,
axial and selective coding. The theoretical model constructed represents the central phenomenon of the
study and was: reframing nursing care management in
oncology through man-nurse interactionism
considering the gender male perspective. This model
was validated by the Group of Studies and
Research in Administration and Management of Nursing Care and Health (GEPADES) during PhD
Sandwich training at the Federal University of Santa Catarina (UFSC), in the period of March to August
2012. This theoretical model
confirms the thesis: oncology nurses during relational and interaction
processes with men with cancer recognizes the dimension of masculinity in the man-health-disease
process and thus reframes management of nursing care considering the gender perspective.
Key words: Nursing, Management, Neoplasms, Men's Health.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18039
FERREIRA, Maria Goreth Silva. Estresse pós-trabalho entre crianças/adolescentes: delineando
ações de saúde e de enfermagem. 2012. p. 180. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da criança
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: O trabalho infantil tem sido relacionado a severas consequências para o desenvolvimento
infantil, cria situações impróprias à saúde da criança/adolescente interferindo no processo saúde doença.
Os efeitos da exploração da mão de obra infantil sobre o desenvolvimento da criança/adolescente têm
mostrado algumas consequências que afetam as esferas física, social, comportamental, cognitiva,
desenvolvendo transtornos psicopatológicos e psicossomáticos que precisam ser desvelados. O trabalho
infantil além das injúrias físicas provoca feridas emocionais, profundas nas crianças/adolescentes, porém,
muitas vezes 'invisíveis' aos olhos da família, da sociedade, dos profissionais de saúde e delas próprias.
Alguns eventos impostos pelo cotidiano de trabalho podem ser marcantes para a criança/adolescente, na
maneira como acionam emoções e transformam-se psiquicamente em experiências negativas, deixando
marcas desagradáveis ou inesperadas, que contribuem para o seu adoecimento. Nesse sentido
investigou-se o desvelamento do estresse (in) visível entre crianças/adolescentes inscritos no programa
de erradicação do trabalho infantil (PETI) da cidade de Santarém (PA) e as (im)possibilidades de
intervenção da Enfermagem. Pesquisa qualitativa, como base no método criativo sensível idealizado por
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Cabral (1998) e a entrevista estruturada orientada pela escala (CBCL) adaptada. O trabalho de campo foi
desenvolvido com 17 famílias e 30 crianças/adolescentes atendidos pelo PETI. Os dados foram
analisados com base na análise crítica do discurso de Fairclough (2008). Os resultados denunciam os
processos de vulnerabilização e de invisibilidade do estresse infanto juvenil e as impossibilidades de
intervenção. Ao mesmo tempo anunciam que a visibilidade do estresse revela as possibilidades de
intervenção da Enfermagem na construção da integralidade do cuidado. Meninos e meninas revelam
manifestações orgânicas resultantes do desgaste de seu corpo no trabalho, descrevem as alterações nos
padrões de comportamentos relacionados ao humor, sono, às relações sociais, eventos adversos
relacionados à criança a família e comunidade e condições de saúde, apontando os sinais do sofrimento
psíquico na sua mente e no seu corpo. Associando as manifestações apresentadas percebe-se uma
avaliação consistente do estresse pós-trabalho infantil entre meninos e meninas em idade escolar
assistida pelo PETI de Santarém (PA). Clinicamente denota-se uma necessidade especial de saúde
ainda não atendida pelo programa, ao mesmo tempo, aponta uma demanda de cuidados que requer o
atendimento de múltiplos profissionais de saúde no acompanhamento do seu processo de crescimento e
desenvolvimento. É necessário pensar em uma política de atenção a essas crianças e adolescentes que
transceda a vertente humanística e social estruturada com base nas questões econômicas e sociais, que
torna invisível as questões de saúde.
Palavras-chave: Trabalho infantl, Enfermagem, Saúde da criança.

Abstract: Child labor has been associated with severe consequences for child development, creates
wrongdoing health of children / adolescents interfering in the health disease. The effects of the exploitation
of child labor on the development of children / adolescents have shown some consequences that affect
the spheres physical, social, behavioral, cognitive, and psychosomatic developing psychopathological
disorders that need to be unveiled. Child labor in addition to the physical injuries causes emotional
wounds, deep in children / adolescents, however, often 'invisible' in the eyes of family, society, health
professionals and of themselves. Some events imposed by daily work can be marked for the child /
adolescent, the way trigger emotions and become psychically in negative experiences, leaving nasty
marks or unexpected, that contribute to their illness. Accordingly investigated the unveiling of stress (in)
visible among children / adolescents enrolled in the program to eradicate child labor (PETI) of Santarém
(PA) and the (im) possibilities of intervention of Nursing. Qualitative research, based on the creative
method sensitive designed by Cabral (1998) and structured interview guided by the scale (CBCL)
adapted. The field work was carried out with 17 families and 30 children / adolescents served by PETI.
Data were analyzed based on critical discourse analysis of Fairclough (2008). The results expose the
processes of increasing vulnerability and invisibility of children and teenagers stress and impossibilities
intervention. At the same time announcing that visibility stress reveals the possibilities for intervention to a
holistic nursing care. Boys and girls reveal organic manifestations resulting wear your body at work,
describe changes in patterns of behaviors related to mood, sleep, social relations, adverse events related
to the child and family and community health, pointing out the signs of psychological distress in your mind
and your body. Associating demonstrations presented perceive a consistent assessment of the
posttraumatic stress child labor among boys and girls of school age assisted by PETI Santarém (PA).
Clinically denoted a special need unmet by health program at the same time, a demand point of care
requires the care of multiple health professionals in monitoring the process of growth and development. It
is necessary to think of a policy attention to those children and adolescents who transceda shed
humanistic and social structured based on economic and social issues, which makes it invisible health
issues.
Key words: Pediatric nursing, Child Health, Child Labor.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18040
JOSE, Sabrina Ayd Pereira. A mulher com câncer de mama localmente avançado: estratégias para
gerência do cuidado de enfermagem. 2012. p. 252. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: A presente tese de doutorado, inserida na Linha de Pesquisa Gerência e Exercício Profissional
do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem, tem por objeto as
estratégias de gerenciamento do cuidado utilizadas pelos enfermeiros oncologistas, na assistência às
mulheres com câncer de mama localmente avançado. Traz como objetivo geral - construir um modelo
teórico a ser aplicado pelos enfermeiros oncologistas sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem
à mulher com câncer de mama localmente avançado e objetivos específicos: compreender o significado
atribuído pelos enfermeiros oncologistas ao gerenciamento do cuidado à mulher com câncer de mama
localmente avançado; descrever as estratégias de gerenciamento do cuidado utilizadas pelos enfermeiros
oncologistas em relação à mulher com câncer de mama localmente avançado. Trata-se de pesquisa
qualitativa que teve como referencial teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria
Fundamentada nos Dados, respectivamente. O cenário da pesquisa foi o Instituto Nacional do Câncer Unidade III, um hospital público, de referência no tratamento do Câncer no Brasil, localizado no município
do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que atuam no setor de clínica da
internação hospitalar e da sala de curativos. Para o levantamento e análise comparativa dos dados foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 09 enfermeiros nos meses de dezembro de 2011 a julho de
2012. Os dados foram validados por cinco enfermeiras. A matriz teórica formulada foi: gerenciando o
cuidado de enfermagem de qualidade através de estratégias humanizadas. Esta matriz confirma a tese
defendida de que os enfermeiros oncologistas gerenciam o cuidado buscando a qualidade da assistência
com base na implementação de ações organizadas valorizando o cuidado profissional através de
estratégias de ação/interação humanizadas.
Palavras-chave: Cuidados da enfermagem, Humanização da assistência, Gerência.

Abstract: This doctoral thesis, inserted on Line Management Research and Professional Practice of
Research in Health Management and Professional Practice of Nursing, has for its object the care
management strategies used by oncology nurses in the care of women with breast cancer locally
advanced. Brings the overall goal - to build a theoretical model to be applied by oncology nurses about the
management of nursing care for women with locally advanced breast cancer and specific objectives: to
understand the meaning assigned by oncology nurses care management for women with cancer locally
advanced breast; describe the management strategies used by oncology nurses care about women with
locally advanced breast cancer. It is a qualitative research that had as a theoretical and methodological
Symbolic Interactionism and Grounded Theory, respectively. The setting of the research was the National
Cancer Institute - Unit III, a public hospital, the reference in the treatment of cancer in Brazil, located in the
municipality of Rio de Janeiro. The subjects were nurses working in industry clinical hospital and dressing
room. To survey and comparative analysis of the data was carried out semi-structured interviews with 09
nurses from December 2011 to July 2012. The data were validated by five nurses. The theoretical
framework was formulated: managing the nursing care quality through strategies humanized. This matrix
confirms the argument that oncology nurses manage care seeking quality care based on the
implementation of actions organized valuing professional care through strategic action / interaction
humanized.
Key words: Nursing care, Management, Humanization of assistance.
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Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18041
SILVA, Carla Marins. Expondo-se conscientemente: vivendo e caracterizando relacionamento nos
tempos de AIDS. 2012. p. 95. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde, Sociedade e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa cujo objeto é o processo de
interação da mulher com as características do relacionamento estável, a partir dos significados por ela
atribuídos no contexto da aids. Os objetivos são: identificar os significados das características de
relacionamento estável para as mulheres; Descrever o processo de interação social da mulher em
relacionamento estável no contexto da AIDS, a partir dos significados por ela atribuídos; Analisar e
interpretar o processo de interação social feminina com base nos princípios do interacionismo Simbólico e
elaborar um modelo teórico explicativo do processo de interação social da mulher em relacionamento
estável no contexto da epidemia da aids. O estudo foi realizado no Município do Rio de Janeiro, em
lugares de grande circulação de pessoas. A escolha deste cenário se deu em função do local ser rico na
diversidade de mulheres, de diferentes raças, condições socioeconômicas, idades, religiões e
comportamentos, que frequentaram e transitaram por estes espaços durante os meses de novembro de
2011 a março de 2012. Para responder os objetivos foram formados quatro grupos amostrais com
mulheres que se auto-declaram em um relacionamento estável, com idade acima de 18 anos, sem
predeterminação de ocupação e raça. Foram atendidas todas as exigências preconizadas na Resolução
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas foram gravadas em aparelho de mp4, seu
conteúdo foi transcrito o mais rápido possível para análise concomitante dos dados. O processo de coleta
e análise dos dados foi guiado pela amostragem teórica, que consiste em definir quais dados coletar e
onde localizá-los. Este é um dos elementos essenciais do processo de construção da teoria. O processo
de análise foi baseado nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Simbólico e da
Grounded Theory. Os dados foram organizados em 3 categorias e mostraram que as mulheres valorizam
e idealizam as características do relacionamento estável pautadas pelo amor romântico. A aids incluiu
novas concepções de insegurança/ desconfiança/ dúvida, porém demonstra ser um objeto social de
pouca influência para tomada de decisão para autoproteção contra a aids. Para as mulheres, a lógica de
prevenção ainda se dá na crença nos valores inerentes ao relacionamento estável e com cuidados de
saúde. Assim, a mulher decide não se proteger contra aids devido às construções culturais de gênero e
aos aspectos afetivos do relacionamento.
Palavras-chave: Aids, Enfermagem, Genero, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3895

Nº de Classificação: 18042
FORMOZO, Gláucia Alexandre. Habilidades Sociais Profissionais nas Representações Sociais do
Cuidado de Enfermagem Prestado à Clientela Soropositiva ao HIV. 2012 . p. 284. Tese de
Doutorado (Doutorado em Psicologia Social) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2012.
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Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Processos Sociocognitivos e Psicossociais
Orientador: Oliveira, Denize Cristina de
Resumo: O presente estudo objetiva analisar os componentes das habilidades sociais profissionais
presentes nas representações sociais da equipe de enfermagem acerca do cuidado de enfermagem
prestado ao cliente soropositivo ao HIV. Para tal, realizou-se um estudo exploratório-descritivo, pautado
na abordagem qualitativa, orientado pela Teoria das Representações Sociais. O cenário do estudo foi um
hospital público universitário localizado na cidade do Rio de Janeiro, tendo como sujeitos 20 enfermeiros
e 20 auxiliares/técnicos de enfermagem. A coleta de dados deu-se através de entrevista semiestruturada, sendo os dados submetidos às análises de conteúdo temática e lexical, esta última com o
auxílio do software ALCESTE 4.10. Dentre os componentes das habilidades sociais profissionais
analisados, constatou-se que se sobressaem nos discursos dos profissionais de enfermagem referente
ao cuidado aquelas pertencentes aos componentes cognitivo-afetivos (73,17%). E, dentre estes, aqueles
correspondentes a: estratégias e habilidades de processamento de leitura do ambiente (24,46%);
autoconhecimento e valores pessoais (18,16%); e conhecimentos prévios acerca da cultura e do
ambiente (17,53%). Destaca-se que, em termos comparativos, os auxiliares/técnicos definem o cuidado a
partir de elementos relacionais expressos em termos de habilidades sociais, enquanto os enfermeiros
utilizam outros elementos para essa definição. Ainda, mostrou-se de vital importância a utilização das
habilidades sociais para a concretização do cuidado de enfermagem às pessoas soropositivas ao HIV.
Indo ao encontro do exposto por algumas teóricas de Enfermagem que dissertam a respeito da interação
como um dos fatores principais para o cuidado de enfermagem, dentre elas Peplau, King e Orlando.
Ainda no que concerne à construção das representações sociais e a sua interface com as habilidades
sociais, observou-se que as primeiras construídas acerca do sujeito e do processo de cuidar guiaram os
componentes das habilidades sociais presentes nos discursos apresentados. Assim, pode-se dizer que
percepções dos profissionais ativaram as suas representações sociais que, por sua vez, ativaram os
componentes das habilidades sociais profissionais mencionados.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Habilidades sociais, HIV/AIDS.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18043
MASSON, Letícia Pessoa. Formação e Trabalho do Ponto de Vista da Atividade: pistas a partir da
confrontação entre uma UTI Neonatal e um esquadrão de vôo militar. 2012 . p. 257. Tese de Doutorado
(Doutorado em Psicologia Social) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Contemporaneidade e Processos de Subjetivação
Orientador: Athayde, Milton Raimundo Cidreira de
Resumo: Esta tese teve como objetivo a discussão teórica sobre a formação e a transmissão
no/pelo/para o trabalho, a partir da confrontação entre dois campos empíricos. Buscou-se
estratégias/pistas de efetividade dessa transmissão, de modo a conciliar saúde & segurança com as
demandas de incremento de produtividade & qualidade. Investigaram-se as atividades de auxiliares de
enfermagem numa UTI neonatal e de mecânicos de aeronave (flights engineers) em um esquadrão de
voo militar. As ferramentas teórico-metodológicas utilizadas foram abordagens clínicas sobre o trabalhar
(Ergonomia da Atividade, Clínica da Atividade, Psicodinâmica do Trabalho, proposições sobre relações
de serviço e o modelo da competência), sob a orientação da perspectiva ergológica. Os resultados
apontam encontros e controvérsias entre os campos empíricos. Os encontros seriam: caracterizam-se
como ofícios com grande força coletiva interna, tendo desenvolvido maneiras próprias de transmitir
conhecimentos e saberes-fazer, especialmente, durante a própria realização do trabalho; apresentam
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certo fechamento em seus coletivos, dificultando a ampliação da visão de profissão/ofício para uma
noção voltada à ideia de profissionalismo e trabalho em rede – entre as auxiliares, uma dificuldade
principalmente na inserção das mães dos recém-nascidos internados na “equipe” de cuidados na
Unidade Neonatal e, com os flights, o problema parece ser uma dificuldade em expandir seu ofício/
profissão para além daquele que envolve a sua função – em risco de extinção; carência do ingrediente da
competência referente à qualificação formal. As controvérsias seriam: mesmo invisibilizada, a dimensão
relacional da atividade das auxiliares é, apesar de naturalizada no universo feminino, considerada
importante neste domínio. Já, para os flights, mesmo se esta dimensão é fundamental não apenas para a
operação, mas também para a formação e aprendizagem da profissão, ela parece manter-se velada na
aviação militar; sobre a dinâmica de transmissão de saberes-fazer entre os profissionais, encontramos,
entre as auxiliares, o dispositivo “sombra”– representando uma forma de inserção minimamente
satisfatória que considera a transmissão de saberes ligados aos aspectos relacionais do trabalho e, entre
os flights, dificuldades na assunção de fragilidades vivenciadas pelos profissionais em formação; a partir
de uma forte auto-valorização em comum - especialmente dos antigos a respeito de seu histórico e sua
inserção “heróica” naqueles meios de trabalho -, a saída encontrada por cada grupo seguiu direções
opostas: entre as auxiliares criou-se um dispositivo de formação para as novatas que é mais eficaz do
que a formação das antigas, com os flights, parece não se ter criado um dispositivo mais eficaz,
mantendo-se os “antigões” como heróis inalcançáveis. As conclusões indicam que, se ambos os grupos
criaram estratégias de “auto-valorização” e “auto-proteção” - os flights, pela condição “limite” do futuro de
seu ofício e as auxiliares, pela sua origem, baseada num corte de classe social e na diferenciação da
qualidade da formação profissional (entre enfermeiras e auxiliares) – em ambos, o fortalecimento da
profissão possibilitou conquistar espaços em meio a trajetórias profissionais à margem de itinerários
formativos reconhecidos. Aponta-se, assim, a necessidade de dar visibilidade aos saberes e
competências transmitidos cotidianamente no trabalho, viabilizando sua sistematização em programas de
formação situados sob o ponto de vista da atividade.
Palavras-chave: Clínicas do Trabalho, Ergologia, Formação e transmissão.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18044
MAGALHÃES, Ana Maria Muller de. Carga de trabalho de enfermagem e segurança de pacientes
internados em um hospital universitário. 2012. p. 136. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: Estudo com delineamento de método de pesquisa misto sequencial explanatório, no qual se
adotou um desenho transversal retrospectivo na fase quantitativa e acrescentou-se uma estratégia
qualitativa, através da discussão em grupos focais e do uso de métodos fotográficos, na perspectiva do
pensamento ecológico e restaurativo. O objetivo geral do estudo consistiu em analisar a carga de
trabalho de enfermagem e sua potencial relação com a segurança do paciente, em unidades de
internação das áreas clínica e cirúrgica de um hospital universitário. Os dados foram coletados no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em duas etapas. Na etapa quantitativa, a população e a amostra
consistiram dos pacientes internados e dos profissionais de enfermagem que estavam atuando nas onze
unidades de internação, no período de janeiro a dezembro de 2009, dos quais foram obtidos os
indicadores mensais de qualidade assistencial e gerencial de segurança dos pacientes, assim como a
carga de trabalho das equipes de enfermagem nos doze meses. Na etapa qualitativa, as informações
foram coletadas por meio da técnica de grupos focais e métodos fotográficos de pesquisa, com os
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profissionais de enfermagem de uma das unidades pesquisadas, no período de agosto a novembro de
2011. Na primeira etapa, empregou-se a análise descritiva e analítica dos dados, com o recurso do
SPSS/PASW 18.0, e aplicação do teste de Equações de Estimativas Generalizadas, considerando-se o
intervalo de confiança de 95% e significância de 5%. Na segunda etapa, as informações foram
organizadas, com o recurso do programa NVivo 9, e submetidas à análise de conteúdo temática. Os
resultados indicam que a carga de trabalho das equipes de enfermagem, expressa pela razão do número
de pacientes por enfermeiro/dia, variou de 2,97 a 8,97 e pela razão do número de pacientes por auxiliartécnico de enfermagem/dia apresentou variação de 1,13 a 2,17. A partir dos valores de B, que medem a
associação entre o fator em estudo e os desfechos, identificou-se que, para cada unidade que se
aumenta na razão paciente por enfermeiro, aumenta-se em 0,189 a incidência de queda do leito, em
0,157 a infecção relacionada a cateter vascular central, em 0,171 o turnover e em 0,268 o absenteísmo.
Evidenciou-se que, para cada unidade que se acresce na razão paciente por auxiliar/técnico de
enfermagem, aumenta-se em 1,437 a incidência de queda do leito, em 1,095 a infecção relacionada a
cateter vascular central, em 0,864 o turnover, em 1,933 o absenteísmo, e diminui-se em 10,799 a taxa de
satisfação dos pacientes internados com a equipe de enfermagem. Os profissionais participantes do
estudo apontaram a complexidade assistencial dos pacientes como um fator determinante para definir as
atividades que causam maior impacto na carga de trabalho da equipe e na segurança dos pacientes. Nas
discussões dos grupos focais, assim como na caminhada e narrativa fotográficas, foram destacadas as
ações de cuidado como a administração de medicamentos, banho de leito e transporte dos pacientes,
como aquelas que têm maior repercussão na carga de trabalho da equipe e chance de gerar riscos para
a segurança dos pacientes, do ambiente e dos profissionais de enfermagem. Palavras-chave: Serviço
hospitalar de enfermagem. Carga de trabalho. Gerenciamento de segurança. Recursos humanos de
enfermagem. Pesquisa em administração de enfermagem.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem hospitalar, Recursos humanos de enfermagem,
Segurança do paciente, Serviço hospitalar de enfermagem.

Abstract: A study employing a mixed explanatory sequential research method, in which a retrospective
cross-sectional design was adopted in the quantitative phase with the addition of a qualitative strategy, by
means of discussion in focus groups and the use of photographic methods, from the perspective of
ecological and restorative thinking. The general objective of the study lies in analyzing the nursing
workload and its potential relation to patient safety, in in-patient units in the clinical and surgical wards of a
university hospital. Data was collected from Hospital de Clínicas, in Porto Alegre, in two stages. In the
quantitative stage, the population and the sample consisted of in-patients and nursing professionals
operating in the eleven in-patient wards, in the period from January to December, 2009, from which
monthly indicators were obtained for care and management quality concerning patient safety, along with
the work load of the nursing teams over the twelve month period. In the qualitative stage, information was
collected by means of the focus group technique and photographic research methods, with the nursing
professionals from one of the researched units, in the period from August to November, 2011. In the first
stage, descriptive and analytical analysis of the data was employed, using the SPSS/PASW 18.0 tool, and
application of the generalized estimating equation test, considering an interval of confidence of 95% and
significance of 5%. In the second stage, the information was organized using the NVivo 9 program, and
submitted to thematic content analysis. Results indicate that the work load of the nursing teams,
expressed through the ratio of the number of patients per nurse/day, varied between 2.97 and 8.97 and
the ratio of the number of patients per nursing technician assistant/day presented a variation from 1,13 to
2,17. Based on the values of B, which gauge the association between the factor under study and the
outcome, it was noted that, for each unit in which the patient ratio per nurse is increased, the occurrence
of falls from beds increases by 0.189, while infection related to central vascular catheter increases 0.157,
the turnover by 0.171 and absenteeism by 0.268. It was shown that, for each unit in which the patient ratio
is increased per nursing technician/assistant, there is an increase of 1,437 in the occurrence of bed falls, a
1,095 increase in infection related to central vascular catheters, a 0,864 increase in turnover, a 1,933 rise
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in absenteeism, and a reduction of 10,799 in the in-patient satisfaction rate regarding the nursing team.
The professionals participating in the study point out patient care complexity as a determining factor in
defining the activities that cause the greatest impact on the work load of the team and the safety of
patients. In the focus group discussions, as well as in the photographic narrative and walk-through, care
actions such as medication administration, bed bathing and the transport of patients were highlighted as
those with the highest repercussion on the team workload and the chance of generating risks to the safety
of patients, the environment and the nursing professionals.
Key words: Nursing hospital service, Nursing human resources, Research in nursing administration,
Safety management, Workload.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49116/000829718.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 18045
SILVA, Ana Paula Scheffer Schell da. A enfermeira e a corresponsabilidade pela formação do aluno
em estágio curricular. 2012. p. 115. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Pedro, Eva Néri Rubim
Resumo: A tese teve como objetivo analisar a participação do enfermeiro no desenvolvimento,
acompanhamento e supervisão de alunos de Enfermagem em estágio curricular por meio de uma
estratégia de intervenção educativa a distância. Trata-se de estudo de caso qualitativo realizado no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, no período entre junho e dezembro do
ano de 2011. As participantes foram 13 enfermeiras que atenderam aos critérios de inclusão: exercer a
supervisão de alunos de Enfermagem em estágio curricular, ter disponibilidade de participar da primeira
e/ou da segunda etapas da pesquisa sem coincidir com o horário de trabalho, ter conhecimentos mínimos
de informática e ter acesso a computador com conexão à internet. A coleta de dados ocorreu em dois
momentos, em encontros de grupo focal e de um curso realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), delineando-se como uma intervenção educativa a distância que se aproximou da teoria do
conhecimento ético-critico-política da educação de Paulo Freire. Os dados produzidos foram organizados
e processados com o auxílio do software NVivo® e analisados mediante a técnica de Análise de
Conteúdo do Tipo Temática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do referido
hospital sob o número 110131. A análise dos dados possibilitou a emersão de duas grandes categorias:
A Compreensão da Enfermeira como Corresponsável pela Formação do Futuro Profissional e A
Necessidade de Fundamentação Teórica para a Atuação como Enfermeira Supervisora de Estágio
Curricular Supervisionado (ECS). Ao final do estudo, evidenciou-se a tese de que a intervenção educativa
a distância sobre acompanhamento e supervisão de alunos em estágio curricular desenvolvida com
enfermeiros possibilitou a (re)organização dos processos de trabalho entre enfermeiro supervisor e
professor orientador; a (re)organização dos processos formativos em que foi percebida a
corresponsabilização do enfermeiro e do professor, bem como a fundamentação teórica para a realização
do ECS; e a (re)construção de novos saberes, oportunizando discussões e reflexões sobre o processo
educativo em Enfermagem. Para uma integração efetiva entre a instituição formadora e o serviço de
saúde é preciso que as ações sejam desenvolvidas de forma permanente, que sejam identificados
facilitadores entre os enfermeiros e os professores. Esta é uma possibilidade para alcançarmos a
qualidade almejada para a formação dos enfermeiros.
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Palavras-chave: Educação continuada em enfermagem, Educação em enfermagem, Enfermeiro, Ensino
a distancia, Estágio curricular, Tecnologia educacional.

Abstract: The thesis had as its main objective the analyses of the participation of nurse in the
development, monitoring and supervision of nursing students in internship programs through an
educational intervention strategy for distance training. This is a qualitative case study conducted at
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil between June and December 2011. The
participants were 13 nurses who have met the following inclusion criteria: exercise supervision of nursing
students in internship programs, have availability to participate in the first and/or second phase of the
research (not in their working time), have minimum knowledge of computing and have access to computer
with internet connection. Data collection took place in two stages, during focal group meetings and during
a course held in a Learning Management Systems (LMS). It was outlined as a distance education
intervention which got close to Paulo Freire’s educational theory. The produced data were organized and
processed with the support of NVivo® software and analyzed by the technique of Thematic Content
Analysis. The study was approved by the Research Ethics Committee of the mentioned hospital under the
number 110131. The data analysis enabled the emergence of two major categories: The Understanding of
the Nurse as Co-responsible for the Training of the Future Professional and The Need of Theoretical
Basis for Acting as a Supervisor Nurse in the Supervised Curricular Training (SCT). At the end of the
study it was proven that distance education intervention on the monitoring and supervision of students in
internship programs developed with nurses enabled the (re)organization of work processes between the
supervisor nurse and the advisor; the (re)organization of training processes in which it was perceived the
co-responsabilization of the professor and the nurse, as well as the theoretical basis for the
accomplishment of the SCT; and the (re)construction of new knowledge, providing opportunities for
discussions and reflections on educational processes in Nursing. For an effective integration between the
training institution and the health service, the actions are required to be developed on an ongoing basis,
and that facilitators between nurses and professors are identified. This way, it will be possible to achieve
the desired quality for the training of nurses.
Key words: Educational technology, Education distance, Education nursing, Education nursing
continuing, Inservice training, Training Courses.
Notas Gerais: Registro online
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Nº de Classificação: 18046
RESTA, Darielli Gindri. "Em relação ao sexo tudo é curioso": um modo de pensar a sexualidade de
jovens na perspectiva da vulnerabilidade e do cuidado em saúde. 2012 . p. 158. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Enfermagem em Saúde da Mulher, Criança e
Adolescente
Orientador: Motta, Maria da Graça Corso da
Resumo: Este estudo se insere na linha de pesquisa Fundamentos e Práticas de Enfermagem em Saúde
da Mulher, Criança e Adolescente e está vinculado ao Grupo de Estudos do Cuidado à Saúde nas Etapas
da Vida (CEVIDA) do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aborda a sexualidade na juventude na perspectiva
do referencial da vulnerabilidade e do cuidado em saúde. O objetivo foi conhecer e interpretar as
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experiências dos jovens no campo da sexualidade, as informações em saúde recebidas e as situações de
vulnerabilidade. Utilizou uma abordagem qualitativa, tendo como participantes 20 jovens vinculados ao
Programa Pro-Jovem Adolescente de uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta
das informações ocorreu em duas fases. Na primeira, realizou-se uma dinâmica que utiliza uma história
para ilustrar a relação afetiva entre dois jovens e um questionário sobre as características sociais dos
jovens e suas principais atividades. Na segunda, realizou-se entrevista semiestruturada com cinco
questões abertas sobre as experiências, as informações e as situações de vulnerabilidade dos jovens.
Utilizou-se a análise temática para a interpretação das informações e os resultados estão organizados em
torno de quatro categorias e as subcategorias. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRGS parecer nº 21840. As experiências dos jovens foram reveladas por meio do namoro,
do ficar, dos beijos, das relações sexuais e dos projetos de vida. Todas caminham na direção da
construção de si, por meio dos processos de autonomia e gestão do cotidiano. Mostraram-se distantes
dos conhecimentos técnico-científicos, uma vez que as relações como o namoro e o ficar são pouco
exploradas pelos profissionais de saúde e educação. As informações em saúde são oriundas dos amigos,
dos familiares e das suas experiências sexuais. Também, por vezes são esquecidas durante suas
vivências no campo da sexualidade. As situações de vulnerabilidade mostraram-se como possibilidades
de renovação das práticas de cuidado em saúde, na medida em que destacam como fragilidades as
relações familiares, de gênero e violência e, especialmente a dimensão programática relacionada às
ações em saúde. A invisibilidade do campo da saúde pauta-se no foco restrito às dimensões biológicas,
com informações básicas e genéricas e pouca participação dos profissionais de saúde. Essas situações
levam o jovem ao processo de ressignificação das informações em saúde, produzindo um conhecimento
diferente. Os resultados revelam o distanciamento do conhecimento cientifico das experiências relativas à
sexualidade dos jovens e indicam possibilidades de renovação das práticas de saúde. Recomendam um
cuidado voltado aos fundamentos do ser, contemplando suas características sociais e culturais. Nesse
sentido, apontam para o restabelecimento do diálogo e à valorização do saber da experiência como
horizontes de cuidado.
Palavras-chave: Adolescente, Cuidados de enfermagem, Vulnerabilidade.

Abstract: This study is inserted in the line of research of Nursing Fundaments and Practices on the
Woman´s, Child´s and Adolescent´s Health and it is linked to the Group of Studies on Health Care over
the Life Stages (CEVIDA) held by the Nursing Post-Graduation Program at the Nursing School of the
Federal University of Rio Grande do Sul (FRGS). It approaches sexuality in the youth in the perspective of
the vulnerability and health care referrals. The objective was learning and interpreting the youngsters´
experiences in the sexuality field, the information received on health and the vulnerability situations. By
means of a qualitative approach, it counted on the participation of 20 youngsters enrolled in the ProAdolescent Youngster Program from an inland city in the State of Rio Grande do Sul. The collection of
information occurred upon two stages. In the first one, a dynamics took place by utilizing a history in order
to illustrate the affective relationship between two youngsters and a questionnaire about the social
characteristics of the youngsters and their main activities. Upon the second stage, a semi-structured
interview was carried out with five open questions about the youngsters´ experiences, information and
vulnerability situations. One utilized the thematic analysis in order to interpret the information and the
results have been organized into four categories and subcategories. The study received the approval of
the Ethics Committee for Research of UFRGS according to the opinion no. 21840. The youngsters have
revealed their experiences within the topics of dating, staying with someone, kisses, sexual relations and
life projects. All of them run in the direction of constructing oneself by means of processes such as
autonomy and day-to-day life management. They have showed themselves far from technical and
scientific knowledge since relationships like dating and staying with someone are less exploited by health
and education professionals. Health information is obtained from friends, family members and from their
sexual experiences. They are also sometimes forgotten during the youngsters´ experiences in the
sexuality field. Vulnerability situations have shown themselves as possibilities of renewing health care
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practices when they point out fragilities among family, gender and violence relations and especially the
programmatic dimension related to health actions. The invisibility of the health field is regarded in the
focus restricted to the biological dimensions with basic and general information and less participation of
health professionals. These situations lead the youngster to the process of giving a new meaning to the
health information by producing a different knowledge. The results reveal the distance from the scientific
knowledge about the experiences regarding the sexuality of the youngsters and indicate possibilities of
renewing health practices. They recommend a care addressed to the fundaments of the subject by
contemplating his social and cultural characteristics. In this sense, they point onto re-establishing the
dialogue and to the valuation of the experience knowledge as care horizons.
Key words: Health care, Nursing care, Sexuality, Vulnerability, Youngster.
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SOUZA, Dirciara Barañano. Representações sociais de emergências de saúde pública entre
gestores em um Hospital Universitário. 2012 . p. 127. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: As emergências de saúde pública, provocadas por doenças infecciosas, têm impulsionado uma
intensa reflexão no campo da saúde pública sobre possíveis caminhos para lidar com a complexidade do
problema. Entre as estratégias para melhorar a capacidade de resposta dos países a essas emergências,
a OMS enfatiza a necessidade de organização dos serviços hospitalares e a formação de profissionais de
saúde. Pelo espaço de um Hospital Universitário, o objetivo consistiu em compreender as representações
sociais de emergências de saúde pública entre gestores, que experienciaram a Pandemia de Influenza A
(H1N1) de 2009. A pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, encontrando-se na Teoria
das Representações Sociais a fundamentação teórico-metodológica. A coleta de informações ocorreu
mediante as técnicas de associação livre e de entrevistas semiestruturadas, aplicadas a 30 participantes.
As informações foram submetidas à análise de conteúdo categorial temática, resultando nas categorias:
vulnerabilidade, proteção da saúde, descaso – zonas nebulosas da esfera pública, e, por fim,
integralidade. A emergência de saúde pública é representada a uma distância segura do compreensível.
O medo e a insegurança que transitam pelo espaço do obscuro, do desconhecido e do incognoscível
reforçam o espectro da vulnerabilidade. A imagem de proteção da saúde, organizada principalmente pela
ideia de prevenção, relaciona-se intimamente a medidas de contenção, constatando-se permanências da
herança da saúde pública e da medicina tradicional. A naturalização da ‘falta de’, que transita por zonas
nebulosas da esfera pública, reforça um discurso reificado de que o hospital universitário não tem
estrutura para atender essa demanda. A defesa da educação permanente, organizando a imagem da
integralidade, acena uma possibilidade de mudança na percepção predominantemente técnico-científica
da gestão. Confirma-se a tese de que as representações sociais de emergências de saúde pública na
pandemia de influenza entre gestores no espaço de um HU organizam-se na contradição entre a imagem
de excelência desses hospitais e a realidade vivida pelos gestores no dia-a-dia do trabalho. Manter a
crítica individual, coletiva, educativa e social, assumindo compromissos, responsabilidades nos espaços
das macro e micro políticas do Estado, dos HU’s e das equipes de trabalho, são possibilidades que se
desenham na pesquisa como contribuições para a gestão das emergências de saúde pública.
Palavras-chave: Gestão em saúde, Influenza, Representações sociais, Saúde pública.
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Abstract: The public health emergencies, caused by infectious diseases, have driven an intense
reflection in the public health field about possible ways to deal with the complexity of the problem. Among
the strategies to improve the capacity of countries' response to such emergencies, WHO emphasizes the
need of hospital services organization and health professionals formation. By the space of a University
Hospital, the objective consisted in understanding the social representations of public health emergencies
among managers, who have experienced the 2009 Influenza A (H1N1) Pandemic. The research is of
qualitative nature, case study type, lying in the Social Representations Theory its theoreticalmethodological grounding. Data collection occurred through techniques of free association and semistructured interviews, applied to 30 participants. Data were submitted to thematic categorical content
analysis, resulting in the categories: vulnerability, health protection, neglect - gray areas of the public
sphere and, finally, integrality. The public health emergency is represented at a safe distance of the
understandable. Fear and insecurity that transit through the space of the obscure, the unknown and the
uncognizable reinforce the specter of vulnerability. The image of health protection, organized mainly by
the idea of prevention, is closely related to containment measures, and is noted the permanence of
inheritance of traditional public health and medicine. The naturalization of the 'lack of', which transits
through gray areas of public sphere, reinforces a reified discourse that the university hospital has no
structure to meet this demand. The defense of continuing education, organizing the image of integrality,
waves a possibility of change in the perception predominantly technical and scientific of management. It is
confirmed the thesis that social representations of public health emergencies in pandemic influenza
among managers in the space of a UH are organized in the contradiction between the image of excellence
of these hospitals and the reality experienced by managers in their day-to-day work. Keeping the
individual, collective, educational and social critique, taking on commitments, responsibilities in the spaces
of macro and micro policies of the State, of UH's and work teams, are possibilities that emerge from the
research as contributions to the management of public health emergencies.
Key words: Health management, Nursing, Pandemic influenza, Public health emergencies, Social
representations.
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KOHLRAUSCH, Eglê Rejane. Avaliação das ações de saúde mental relacionadas ao indivíduo com
comportamento suicida na Estratégia Saúde da Família. 2012. p. 207. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Olschowsky, Agnes
Resumo: O objeto de estudo desta tese são as ações de saúde mental desenvolvidas junto ao indivíduo
com comportamento suicida na Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta pesquisa é vinculada às “Ações
de Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família”, projeto financiado pelo Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq), pelo Edital CT-Saúde/MCT/CNPq/MS 06/2008. Enquanto subprojeto contribuiu para
avaliar as ações de saúde mental, fazendo um recorte para o atendimento ao indivíduo com
comportamento suicida, já que cada situação de sofrimento psíquico requer ações que deem conta de
sua especificidade de acolhimento e cuidado, dada sua prevalência. A pesquisa é avaliativa, qualitativa,
desenvolvida na modalidade de estudo de caso, em que se utilizou a Avaliação de Quarta Geração para
a construção do processo de condução da coleta e análise das informações. Essas foram coletadas por
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meio de 192 horas de observação e 15 entrevistas com a equipe ESF Pitoresca, como grupo de
interesse. Pelo Método Comparativo Constante chegou-se à construção das categorias temáticas
tecnologias relacionais, atendimento usuário-centrado e gestão do cuidado, subordinadas à categoria
analítica processo de trabalho. Os trabalhadores da ESF avaliam que as tecnologias relacionais, junto
com o cuidado clínico, são fundamentais para o atendimento ao indivíduo com comportamento suicida,
principalmente porque o vínculo que têm com eles favorece a procura em caso de necessidade.
Salientam que a postura de acolhimento que a equipe tem faz com que se torne mais ágil o acesso à
ESF no caso do comportamento suicida se agravar. Em relação ao atendimento usuário-centrado trazem
muitas dúvidas na avaliação do risco de suicídio, ao mesmo tempo em que conseguem construir um
cuidado individualizado e de acordo com as necessidades do indivíduo com comportamento suicida.
Sobre a gestão do cuidado, avaliam que é fundamental o trabalho em equipe para o atendimento ao
comportamento suicida. Poder contar com a parceria da equipe de matriciamento da Secretaria da Saúde
do município de Porto Alegre e das alunas de enfermagem em saúde mental da Escola de Enfermagem
da Universidade Federal do RS proporciona segurança na abordagem do comportamento. No entanto, se
ressentem da falta de uma rede estruturada em saúde mental que acolha os casos mais graves. A ESF
Pitoresca vem construindo uma atuação que se insere no modo psicossocial de atendimento em saúde
mental, valorizando as tecnologias relacionais como estratégias fundamentais para o atendimento ao
indivíduo com comportamento suicida.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação de serviços de saúde, Saúde mental, Suicídio.

Abstract: The object of study of this thesis is the mental health actions developed with the individual with
suicidal behavior in the Family Health Strategy (FHS). This research is linked to the “Mental Health
Actions in the Family Health Strategy”, project funded by the National Research Council (CNPq) by the
announcement CT-Saúde/MCT/CNPq/MS 06/2008. While a subproject, it contributed to evaluate the
mental health actions, emphasizing the aspect of the care with the individual with a suicidal behavior since
each situation of psychic suffering requires actions that consider its specificity of reception and care,
according to its prevalence. It is an evaluative and qualitative research, developed in the form of case
study, in which used the fourth generation evaluation to build the process of conducting the collection and
analysis of information. The information was collected through 192 hours of observation and 15 interviews
with the team of the FHS Pitoresca, as an interest group. With constant comparative method was reached
to the construction of the theme categories of relational technologies, user-centered care and care
management, methodologies subordinate the analytical category work process. Workers of FHS evaluate
the relational technologies with the clinical care are the base to the care of the individual with suicidal
behavior, mainly because the bond they have with this individual propitiates the demand in case of need.
The workers say their mode of reception makes the FHS access more agile in case of aggravation of the
suicidal behavior. In relation to the user-centered care, they relate many doubts about the assessment of
suicide risk, at the same time they are able to build up an individualized care, according to the needs of
the individual with suicidal behavior. About the care management, they evaluate that the team work is
fundamental to reception of the suicidal behavior. The association with the team of matricial process of
Health Department of the city of Porto Alegre and with the nursing students in mental health of the Nursing
School of the Federal University of Rio Grande do Sul provides security in approach of this behavior.
However, they resent about the lack of a structured network of mental health that receives the most
serious cases. The FHS Pitoresca has been building a performance inserts in the psychosocial aspects in
the mental health care, valuing the relational technologies as fundamental strategies to the care of the
individual with suicidal behavior.
Key words: Health services evaluation, Mental health, Primary health care, Suicide attempted.
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TROTTA, Eliana de Andrade. Expressão de coerção em enfermeiros, médicos e técnicos de
enfermagem que assistem pacientes pediátricos em situação de limitação de suporte de vida.
2012. p. 120. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Bioética e Terminalidade
Orientador: Carvalho, Paulo Roberto Antonacci
Resumo: Introdução: Desde a década de 70, a limitação de suporte de vida vem sendo discutida como
uma forma de oferecer uma morte digna a pacientes fora de possibilidades terapêuticas. A tomada de
decisão de limitação terapêutica, quando não compartilhada por toda a equipe assistencial, pode se
refletir em desconforto para os cuidadores, que devem executar a assistência conforme planejado,
mesmo nem sempre concordando com as decisões tomadas. Esse desconforto pode ser reflexo de
percepção de coerção, nem sempre manifesta. Objetivo: o objetivo da pesquisa foi avaliar a expressão de
coerção de cuidadores frente à assitência a pacientes pediátricos terminais, em limitação de tratamento.
Material e métodos: através de estudo transversal e prospectivo, foi avaliada a expressão de coerção dos
enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem que assistiram pacientes terminais, no período de um
ano, utilizando-se a Subescala de Voz da MacArthur Admission Experience Survey modificada,
solicitando concordância ou discordância a 4 sentenças. Na análise estatística foram realizados os testes
de qui-quadrado com correlação de Pearson e o teste de comparações múltiplas de proporções com
correção de Bonferroni. Foram utilizados o sistema SPSS v.18 e WINPEPI v.10.11. O nível de
significância estabelecido foi de 5% (P<0,05). Resultados: foram analisados 227 questionários de
Expressão de Coerção, relativos à assistência de 17 pacientes pediátricos terminais, no período de 2009
e 2010. Houve expressão de coerção em 17% dos questionários dos médicos, 72% dos enfermeiros
(p<0,00001) e 76% dos técnicos (p<0,00001). Não houve diferença significativa de Expressão de
Coerção entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com relação às sentenças, houve expressão de
coerção em todas, em taxas variadas, nas diferentes categorias de cuidadores. Na sentença ?Tive
oportunidade suficiente de dizer se concordava com a limitação terapêutica ou não-ressuscitação? houve
diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,004) e entre médicos e técnicos (p<0,001). Na
sentença ?Tive oportunidade de dizer o que queria a respeito da limitação terapêutica ou nãoressuscitação? houve diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,005 ) e entre médicos e
técnicos (p<0,002). Não houve diferença entre as equipes nas demais sentenças. Conclusão: a pesquisa
evidenciou expressão de coerção nas três categorias de cuidadores de pacientes pediátricos terminais
em limitação de tratamento, sendo os médicos os que expressaram menor coerção. Dentre os itens de
expressão de coerção, os relacionados à expressão de opinião foram os mais apontados, principalmente
entre os enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Palavras-chave: Bioética, Coerção, Cuidados para prolongar a vida, Ordens quanto à conduta (ética
médica), Unidades de terapia intensiva pediátrica.

Abstract: Introduction: Limitation of life support is considered a means of providing dignified death to
patients who are beyond any therapeutic possibility. The decision to limit life support should be shared
among patients, their relatives, and their care providers. Health professionals caring for terminally or
intractably ill children under limited life support may feel coerced, particularly when they were not involved
in decision making for end-of-life care. In order to understand the feelings of these care providers, it is
important that this perceived coercion be expressed and measured with valid instruments. Objective: The
objective of this study is to evaluate expression of perceived coercion by nurses, physicians, and nurse
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technicians during limitation of life support among terminal patients treated at the pediatric intensive care
unit (PICU) of a tertiary hospital, quantify this expression of coercion, and compare it across the three
aforementioned categories of caregivers. Methods: This prospective study used the three-item Voice
subscale of the MacArthur Admission Experience Survey, modified by the addition of a fourth statement
regarding ?validation,? to quantify expression of perceived coercion by the health professionals involved
in the care of 17 patients who were under limitation of life support during the study period. The chi-square
test with Pearson correlation and multiple comparisons with Bonferroni correction were used for statistical
analysis. The significance level was set at 5%. Results: Overall, 10 nurses, 41 nurse technicians, and 23
physicians (65% of eligible healthcare providers) took part in the study. A total of 227 Coercion Expression
questionnaires were completed, 121 by physicians, 50 by nurses, and 56 by nurse technicians, for a
return rate of 65%, 61%, and 52% respectively. There was a significant difference in rate of return
between physicians and nurse technicians (p=0.0258). Providers in all three categories expressed
coercion to varying degrees. Analysis by Pearson's chi-squared test revealed that coercion was expressed
significantly more by nurses and nurse technicians than by physicians (p<0.00001 for both comparisons).
There was no significant difference between nurses and nurse technicians (p=0.7016). Coercion was
reported for all items by caregivers in all three categories. There were significant differences between
physicians and nurses and between physicians and nurse technicians in two of the three items concerning
?Voice? (p<0.005). There was no significant difference among providers for one of the ?Voice? items or
for the ?Validation? item. Conclusion: This study revealed variable rates of coercion expression across
three categories of healthcare providers involved in the end-of-life care of pediatric patients under
limitation of life support, with physicians manifesting the least perceived coercion. Among the four items
on coercion expression evaluated in this study, those related to expression of one‘s opinion—an essential
element of decision-making—were the ones most commonly mentioned, particularly by nurses and nurse
technicians.
Key words: Coercion, End-of-life care, Withdrawal of treatment.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/53157/000854112.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18049
TROTTA, Eliana de Andrade. Expressão de coerção em enfermeiros, médicos e técnicos de
enfermagem que assistem pacientes pediátricos em situação de limitação de suporte de vida.
2012. p. 120. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Bioética e Terminalidade
Orientador: Goldim, José Roberto
Resumo: Introdução: Desde a década de 70, a limitação de suporte de vida vem sendo discutida como
uma forma de oferecer uma morte digna a pacientes fora de possibilidades terapêuticas. A tomada de
decisão de limitação terapêutica, quando não compartilhada por toda a equipe assistencial, pode se
refletir em desconforto para os cuidadores, que devem executar a assistência conforme planejado,
mesmo nem sempre concordando com as decisões tomadas. Esse desconforto pode ser reflexo de
percepção de coerção, nem sempre manifesta. Objetivo: o objetivo da pesquisa foi avaliar a expressão de
coerção de cuidadores frente à assitência a pacientes pediátricos terminais, em limitação de tratamento.
Material e métodos: através de estudo transversal e prospectivo, foi avaliada a expressão de coerção dos
enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem que assistiram pacientes terminais, no período de um
ano, utilizando-se a Subescala de Voz da MacArthur Admission Experience Survey modificada,
solicitando concordância ou discordância a 4 sentenças. Na análise estatística foram realizados os testes
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de qui-quadrado com correlação de Pearson e o teste de comparações múltiplas de proporções com
correção de Bonferroni. Foram utilizados o sistema SPSS v.18 e WINPEPI v.10.11. O nível de
significância estabelecido foi de 5% (P<0,05). Resultados: foram analisados 227 questionários de
Expressão de Coerção, relativos à assistência de 17 pacientes pediátricos terminais, no período de 2009
e 2010. Houve expressão de coerção em 17% dos questionários dos médicos, 72% dos enfermeiros
(p<0,00001) e 76% dos técnicos (p<0,00001). Não houve diferença significativa de Expressão de
Coerção entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com relação às sentenças, houve expressão de
coerção em todas, em taxas variadas, nas diferentes categorias de cuidadores. Na sentença ?Tive
oportunidade suficiente de dizer se concordava com a limitação terapêutica ou não-ressuscitação? houve
diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,004) e entre médicos e técnicos (p<0,001). Na
sentença tive oportunidade de dizer o que queria a respeito da limitação terapêutica ou nãoressuscitação? houve diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,005 ) e entre médicos e
técnicos (p<0,002). Não houve diferença entre as equipes nas demais sentenças. Conclusão: a pesquisa
evidenciou expressão de coerção nas três categorias de cuidadores de pacientes pediátricos terminais
em limitação de tratamento, sendo os médicos os que expressaram menor coerção. Dentre os itens de
expressão de coerção, os relacionados à expressão de opinião foram os mais apontados, principalmente
entre os enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Palavras-chave: Bioética, Coerção, Cuidados para prolongar a vida, Ordens quanto à conduta (ética
médica), Unidades de terapia intensiva pediátrica.

Abstract: Introduction: Limitation of life support is considered a means of providing dignified death to
patients who are beyond any therapeutic possibility. The decision to limit life support should be shared
among patients, their relatives, and their care providers. Health professionals caring for terminally or
intractably ill children under limited life support may feel coerced, particularly when they were not involved
in decision making for end-of-life care. In order to understand the feelings of these care providers, it is
important that this perceived coercion be expressed and measured with valid instruments. Objective: The
objective of this study is to evaluate expression of perceived coercion by nurses, physicians, and nurse
technicians during limitation of life support among terminal patients treated at the pediatric intensive care
unit (PICU) of a tertiary hospital, quantify this expression of coercion, and compare it across the three
aforementioned categories of caregivers. Methods: This prospective study used the three-item Voice
subscale of the MacArthur Admission Experience Survey, modified by the addition of a fourth statement
regarding ?validation,? to quantify expression of perceived coercion by the health professionals involved
in the care of 17 patients who were under limitation of life support during the study period. The chi-square
test with Pearson correlation and multiple comparisons with Bonferroni correction were used for statistical
analysis. The significance level was set at 5%. Results: Overall, 10 nurses, 41 nurse technicians, and 23
physicians (65% of eligible healthcare providers) took part in the study. A total of 227 Coercion Expression
questionnaires were completed, 121 by physicians, 50 by nurses, and 56 by nurse technicians, for a
return rate of 65%, 61%, and 52% respectively. There was a significant difference in rate of return
between physicians and nurse technicians (p=0.0258). Providers in all three categories expressed
coercion to varying degrees. Analysis by Pearson's chi-squared test revealed that coercion was expressed
significantly more by nurses and nurse technicians than by physicians (p<0.00001 for both comparisons).
There was no significant difference between nurses and nurse technicians (p=0.7016). Coercion was
reported for all items by caregivers in all three categories. There were significant differences between
physicians and nurses and between physicians and nurse technicians in two of the three items concerning
?Voice? (p<0.005). There was no significant difference among providers for one of the ?Voice? items or
for the ?Validation? item. Conclusion: This study revealed variable rates of coercion expression across
three categories of healthcare providers involved in the end-of-life care of pediatric patients under
limitation of life support, with physicians manifesting the least perceived coercion. Among the four items
on coercion expression evaluated in this study, those related to expression of one‘s opinion—an essential
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element of decision-making—were the ones most commonly mentioned, particularly by nurses and nurse
technicians.
Key words: Coercion, End-of-life care, Withdrawal of treatment.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/53157/000854112.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18050
SOUZA, Emiliane Nogueira. Efeito da visita domiciliar em reinteração hospitalar, visitas à
emergência e qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com internação recente por
insuficiência cardíaca aguda: ensaio clínico randomizado. 2012. p. 80. Tese de Doutorado
(Doutorado Ciências da Saúde) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Cuidados de Enfermagem nas Doenças Cardiovasculares
Orientador: Rabelo, Eneida Rejane
Resumo: Introdução: Quadros repetidos de descompensação aguda da insuficiência cardíaca (IC)
comprometem drasticamente a expectativa e qualidade de vida dos pacientes. Diferentes abordagens
(monitorização por telefone, acompanhamento em clínicas de IC e visita domiciliar), para manejo dos
pacientes logo após a alta hospitalar, indicam benefício em redução de readmissões em seis meses. A
estratégia de visita domiciliar parece ser a mais promissora; contudo, permanece inexplorada em países
em desenvolvimento. Objetivos: Verificar o efeito da visita domiciliar para pacientes com IC e internação
por descompensação aguda na redução de visitas à emergência, reinternações hospitalares e melhora a
qualidade de vida relacionada à saúde, comparada a pacientes sem esse acompanhamento. Métodos:
Ensaio Clínico Randomizado conduzido em duas instituições de referência. A intervenção constituiu-se
de educação sobre a IC, desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, reconhecimento precoce
de sinais e sintomas de descompensação e adesão ao tratamento. Pacientes do grupo intervenção
receberam quatro visitas domiciliares intercaladas com quatro contatos telefônicos durante seis meses.
Os desfechos foram visitas à emergência e reinternação hospitalar por IC descompensada e qualidade
de vida relacionada à saúde. Resultados: Foram randomizados 252 pacientes, 123 no grupo intervenção
(GI) e 129 no grupo controle (GC). A idade média geral foi de 62±13 anos, e a fração de ejeção média do
ventrículo esquerdo de 29,6±8,9%. Em seis meses, foi observada a redução do número de pacientes que
visitaram a emergência por IC descompensada no GI (19; 16,2% com 29 visitas) quando comparado ao
GC (36; 28,5% com 52 visitas) com RR 0,56 (IC 95% 0,34-0,93), p=0,023. Em relação à reinternação
hospitalar pelo mesmo motivo, não houve diferença significativa entre os grupos (GI 22; 18,8% vs GC 32;
25,3%; RR 0,73 IC 95% 0,45-1,19; p=0,206). Em relação à qualidade de vida, houve diferença
significativa entre os escores dos grupos em favor da intervenção (GI 68[48-80] vs GC 68[20-68];
p=0,034) na percepção sobre o estado de saúde atual, comparado com um ano atrás e no domínio
relacionado à dor (p=0,035). Conclusão: A abordagem de visita domiciliar por enfermeiras para pacientes
com internação recente por IC aguda foi efetiva na redução de visitas à emergência, com impacto positivo
na percepção do estado geral de saúde e dor.
Palavras-chave: Enfermagem, Insuficiência cardíaca, Visita domiciliar.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18051
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BAPTISTA, Gladis Luisa. As propostas curriculares para a formação inicial dos enfermeiros:
aproximações e distanciamentos da diretriz curricular nacional. 2012 . p. 125. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências Pneumológicas) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde
Orientador: Moreira, José da Silva
Resumo: A formação superior dos profissionais de saúde no Brasil passou, a partir dos anos 2000, a ser
orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esta orientação legal buscou direcionar a formação
destes profissionais de forma a contemplar o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a
atenção integral à saúde. Nesse sentido as diretrizes indicam a necessidade do desenvolvimento de
competências e habilidades gerais e específicas e de um perfil profissional generalista. Indica também a
flexibilidade, a diversidade e, a autonomia do educando no processo formativo, dentre outras. A Diretriz
para a formação dos enfermeiros foi publicada em 2001 e desde então as instituições de ensino e
respectivos cursos têm buscado fazer a adequação de suas propostas pedagógicas e curriculares no
sentido de atender aos pressupostos da nova legislação. Observa-se no cenário nacional um intensa
mobilização de docentes, pesquisadores e entidades representativas da enfermagem no sentido de
refletir sobre este processo que, apesar de decorrida uma década desde a promulgação, ainda suscita
muitas dúvidas e inquietações. No bojo destas reflexões este estudo pretende analisar a coerência entre
o que está proposto na DCN e as propostas pedagógicas e curriculares dos cursos de graduação em
enfermagem, nas Instituições de Ensino Superior (IES), com ênfase no desenvolvimento da competência
para a atuação do enfermeiro como educador em saúde. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa, realizada junto a seis (6) Cursos de Graduação em Enfermagem cujos coordenadores
participam do Fórum das Escolas promovido pela ABEn-RS. A coleta de dados foi realizada por meio da
análise documental dos Projetos Pedagógicos e de entrevista semiestruturada com os coordenadores de
curso e docentes das disciplinas de educação em saúde ou correlatas. As entrevistas foram gravadas e
transcritas para posterior análise de conteúdo. Este processo de análise originou três categorias de
análise e respectivas subcategorias. Os dados investigativos apontam que há um movimento intenso dos
cursos e dos docentes no sentido de implementar as mudanças propostas na Diretriz para a formação do
Enfermeiro. Indicam também que ainda existem muitas dificuldades a serem superadas neste percurso,
tais como a fragilidade em relação à noção e operacionalização da formação por competências e do uso
de Metodologias Ativas de aprendizagem. O certo é que encontramos um grupo de docentes
efetivamente entusiasmados e comprometidos com o processo formativo dos acadêmicos, condição
necessária para a mudança pretendida.
Palavras-chave: Currículo, Educação em enfermagem, Enfermagem.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18052
GEHLEN, Graciela Cabreira. A organização tecnológica do trabalho dos enfermeiros na produção
de cuidados em unidades de pronto atendimento de Porto Alegre/RS. 2012 . p. 110. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lima, Maria Alice Dias da Silva
Resumo: O estudo tem por objetivos analisar a organização tecnológica do trabalho dos enfermeiros na
produção do cuidado em Unidades de Pronto Atendimento, analisar as atividades dos enfermeiros,
descrevendo a constituição da dimensão assistencial e gerencial no seu processo de trabalho; identificar
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o objeto do cuidado e a finalidade do trabalho dos enfermeiros e identificar os saberes tecnológicos e o
conjunto de instrumentos utilizados pelos enfermeiros na produção de cuidados em Unidades de Pronto
Atendimento (UPA). A estratégia de investigação foi à pesquisa de métodos mistos, do tipo explanatório
sequencial. Na etapa quantitativa foi utilizado um questionário para a coleta de dados com 47 enfermeiros
e, na etapa qualitativa, foi utilizada a técnica de observação por amostragem de eventos, referente às
atividades dos enfermeiros em uma unidade de pronto atendimento selecionada. Os dados quantitativos
foram analisados com o auxílio do Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), pela
utilização de técnicas da estatística descritiva. Os dados qualitativos foram analisados pela técnica de
Análise Temática de Conteúdo, contemplando os núcleos de sentido que compõem a comunicação e
interpretação dos seus significados. O agrupamento dos dados quantitativos e qualitativos originou quatro
núcleos de análise: trabalho dos enfermeiros, finalidade do trabalho dos enfermeiros, instrumentos de
trabalho dos enfermeiros e os desafios e perspectivas do trabalho dos enfermeiros nos serviços de pronto
atendimento. Na dimensão assistencial do trabalho destacaram-se as atividades de acolhimento com
avaliação e classificação de risco e o registro dos dados clínicos em prontuários, caracterizados pelo
atendimento partindo da queixa, com aprofundamento, enriquecendo a conduta, contudo as intervenções
de enfermagem não extrapolaram seu caráter instrumental. Na dimensão gerencial do trabalho as
atividades de distribuição de tarefas entre a equipe de enfermagem, o dimensionamento de pessoal da
enfermagem, a organização de escalas de trabalho da enfermagem e o preenchimento de relatórios
referentes ao seu trabalho são as práticas desenvolvidas com muita frequência pelos enfermeiros nessa
realidade de trabalho. As ações de gerência do cuidado visam à previsão e provisão de recursos para
produção do cuidado, por meio da organização e divisão do trabalho da equipe de enfermagem. O
encaminhamento dos usuários a níveis adequados de assistência foi apontado pelos enfermeiros como a
principal finalidade do seu trabalho nas unidades de pronto atendimento, seguido das finalidades de
prestar o atendimento clínico ao usuário, prestar a assistência ao usuário em situação de urgência e de
recuperar a saúde, tratando doenças e agravos. Os instrumentos mais utilizados pelos enfermeiros foram
o julgamento e tomada de decisão clínica, a escuta, vínculo e acolhimento, os equipamentos para
realização de procedimentos, o conhecimento clínico e o protocolo que orienta a classificação de risco. A
resolução de problemas que não são de sua responsabilidade e o volume de atendimento da unidade são
as principais dificuldades para o desenvolvimento do trabalho. As variáveis referentes à prática clínica
foram identificadas como um potencial para a instrumentalização na tomada de decisão, colaborando
para a produção de cuidados.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Serviços de enfermagem, Serviços de saúde, Socorro de
urgência.

Abstract: This study aims at analyzing the technological organization of nurses’ work, focusing on the
production of health care in Emergency Units, as well as the activities performed by nurses. This research
also aims at describing how the aid and management dimensions of nurses’ work are developed, with the
goal of identifying the object of care and the purpose of nurses’ work, pointing out the technological
knowledge and the instruments used by nurses to produce health care in Emergency Units. The
investigation strategy was based on the Mixed Methods of Research, such as sequential explanatory.
During the quantitative part of the research, a questionnaire was given to 47 nurses as a means of
collecting data. During the qualitative part, the technique of sample rate events observation was used to
follow nurses’ activities in an Emergency Unit previously selected. The quantitative data was analyzed by
the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, using techniques from descriptive
statistics. The qualitative data was analyzed by the technique of theme content analysis, prioritizing the
meaning cells which compose the communication and interpretation of their meanings. The grouping of
quantitative and qualitative data gave origin to four analysis cells: Nurses’ Work, the Objective of Nurses’
Work, Instruments of Nurses’ Work and Challenges and Perspectives of Nurses’ Work at Emergency
Units. In the aid dimension of nurses’ work, activities of admission and rating of life risk and the
registration of clinical data on patients’ charts stand out, characterized by the service performed from
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patient’s complain, making the process of admission more reliable. However, the nurses’ interventions do
not go beyond its instrumental character. In the management dimension of nurses’ work, the activities of
chores distribution among the team of nurses, the distribution of people in the Emergency Units, the
organization of shifts and turns and the filling of reports concerning the work are very popular practices
among nurses in the Emergency Units. The actions of managing the health care try to predict and provide
resources to produce this care by organizing and dividing the work. The actions to analyze the patient’s
situation and provide follow up medical procedures was pointed by nurses as being the main objective of
their work in Emergency Units, followed by the objective of providing clinic care to patients, proving
medical attention to patients in emergency and recovery situations, by treating illnesses and injuries. The
most used instruments by nurses were clinic judgment and decision-making, listening, bonding and
acceptance, procedure equipments, clinic knowledge and the protocol which guides the risk rating. The
solution to problems which do not concern nurses’ work and the amount of patients in Emergency Units
were mentioned as the main difficulties to develop their work. The variables referring to clinical practice
were identified as a potential to provide instruments during decision-making moments, collaborating to
produce health care.
Key words: Urgent help, Emergency medical services, Health care services, Nursing services,
Prehospital care.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49687/000850883.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 18053
LINCH, Graciele Fernanda da Costa. Validação do Quality of Diagnoses, Interventions and
Outcomes (Q-DIO) para uso no Brasil e nos Estados Unidos da América. 2012. p. 106. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: Na prática clínica, o enfermeiro precisa sistematizar o cuidado baseado em aspectos que visam
garantir a segurança e a qualidade do cuidado aos pacientes. Entre esses aspectos salienta-se que os
registros de enfermagem sejam realizados de maneira plena e, principalmente, que sejam
compreendidos e valorizados. É nessa perspectiva que a utilização de uma terminologia e sistemas
eletrônicos aliados ao processo de enfermagem ganham espaço, favorecendo a qualidade dos registros.
A avaliação da qualidade desses registros pode se dar por meio de um instrumento denominado Quality
of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO), publicado em língua inglesa e validado apenas na
Suíça. O Q-DIO tem como principal objetivo avaliar a qualidade dos registros de enfermagem. Somado a
isso, tem sido utilizado como um indicador para comparar a qualidade dos registros com e sem
linguagem padronizada, definir metas, avaliar o impacto da implementação de programas educacionais e
ainda, em sistemas de auditoria. Existe uma lacuna no Brasil, assim como nos Estados Unidos da
América (EUA), de instrumentos que avaliem questões relativas à qualidade dos registros de
enfermagem. Foi nessa perspectiva que esse estudo metodológico foi desenvolvido para validar o Q-DIO
no Brasil e nos EUA. O Q-DIO é composto por 29 itens, dividido em quatro domínios (diagnósticos de
enfermagem como processo, diagnósticos de enfermagem como produto, intervenções de enfermagem,
resultados de enfermagem), composto por escala Likert de três pontos. Para validação do instrumento
foram elegíveis registros de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que tiveram registrados em
prontuário o histórico, as evoluções e as prescrições de enfermagem entre um período mínimo de quatro
dias. A amostra foi de 180 registros, distribuídos igualmente entre os três centros do estudo, dois no
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Brasil (centros 1 e 2) e um nos EUA (centro 3). Dentre as propriedades psicométricas, foram avaliadas
fidedignidade (consistência interna e estabilidade) e a validade de constructo divergente. Os valores do
alfa de Cronbach para as 29 questões foram superiores a 0,70 para todos os centros. Com relação à
estabilidade, o coeficiente de correlação intraclasse variou entre 0,64 e 0,85 para intraobservador e 0,68
a 0,82 para interobservador, o que indica níveis satisfatórios e excelentes de concordância. Na validade
de constructo divergente observou-se diferença estatística significativa entre as médias da soma dos 29
itens do instrumento entre os três centros. O centro 1 (registros eletrônicos com linguagem padronizada)
apresentou média de 36,8(±4,5) [IC95%: 35,63-37,94]; o centro 2 (registros manuais sem linguagem
padronizada) obteve média de 11,533(±6,2) [IC95%:9,93-13,14]; o centro 3 (registros eletrônicos sem
linguagem padronizada) teve média de 31,2(±5,3) [IC95%: 29,87-32,63]. Esses resultados indicam que o
Q-DIO é fidedigno e válido para avaliar a qualidade de registros de enfermagem eletrônicos ou não, e que
utilizem ou não linguagem padronizada no Brasil; também nos EUA esse instrumento se mostrou
fidedigno e válido para dados eletrônicos sem uso de terminologia padrão.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Estudos de validação, Registros de enfermagem.
Abstract: In clinical practice, nurses must systematize their practice based in certain aspects intended to
ensure the safety and quality of the patient care. Among such aspects should be noted that the nursing
records must be fully completed, understood, and valued. Taking this into consideration, the use of
terminology and electronic systems along with the nursing processes favor the quality of nursing records.
The assessment of the quality of such records may be obtained through an instrument called Quality of
Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO), published in English and validated in Switzerland. The
Q-DIO's main objective is to assess the quality of the nursing records, although it has also been used as
an indicator to compare the quality of records with and without standardized language, to set goals, to
evaluate the impact of implementing educational programs, and to give some help in audit systems. There
is a lack of instruments capable of assessing issues related to the quality of nursing records in Brazil and
in the United States (U.S.). It was because of it that this methodological study was developed: to validate
the Q-DIO instrument in Brazil and in the U.S. The Q-DIO is composed of 29 items, divided into four
domains (nursing diagnoses as process, nursing diagnoses as product, nursing interventions, and nursing
outcomes), composed of a three-point Likert scale. To validate the instrument, records from patients in the
period after a cardiac surgery, and who had in their historical records trends and nursing prescriptions
between a minimum of four days, were selected. The sample has a total of 180 records, divided equally
between the three study centers, being two located in Brazil (center 1 and 2) and one in the U.S. (center
3). Among the psychometric properties, reliability (internal consistency and stability) and divergent
construct validity were those evaluated. The values of Cronbach's Alpha for the 29 questions were
superior to 0.70 for all centers. Regarding stability, the intraclass correlation coefficient ranged between
0.64 to 0.85 for intraobserver, and 0.68 to 0.82 for inter-observer, which indicates excellent and
satisfactory levels of agreement. In divergent construct validity, statistically significant differences were
observed in the average of the sum of the 29 items of the instrument among the three centers. Center 1
(electronic records with standardized language) had an average of 36.8 (± 9.5) [95%CI: 35.63-37.94];
center 2 (manual records without standardized language) had an average of 11.53 (± 6,2) [95%CI: 9.9313.14]; and center 3 (electronic records without standardized language) presented an average of 31.2 (±
5.3) [95%CI: 29.87-32.63]. These results indicate that Q-DIO is valid and reliable for assessing the quality
of nursing records, being them electronic or not, using standardized language or not, at least in Brazil. In
the U.S., this instrument has also proved to be reliable and valid for electronic nursing records without use
of standardized language.
Key words: Electronic health records, Nursing diagnoses, Nursing records.
Notas Gerais: Registro online
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/56238/000861007.pdf?sequence=1

1488

integral:

Nº de Classificação: 18054
HOEFEL, Heloisa Helena Karnas. Riscos ocupacionais para a equipe de enfermagem que trabalha
em hemodiálise. 2012. p. 155. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Lautert, Liana
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar riscos ocupacionais, aos quais a enfermagem está
exposta no cuidado em hemodiálise. Defende-se a tese de que medidas de segurança são
negligenciadas para os riscos ocupacionais que não são vistos ou sentidos. A investigação foi composta
de dois momentos sendo o primeiro a análise da ocorrência de riscos no reprocessamento de sistemas
de hemodiálise por inquérito recordatório. Quatro enfermeiras e oito técnicos enfermagem do hospitalescola responderam ao questionário relatando 42 riscos profissionais identificados: 29 (70%) com o
participante e 13 (30%) com colegas. A partir destes achados, aprofundou-se o tema riscos em
hemodiálise. Em uma segunda fase, qualitativa, optou-se pela técnica de Grupo Focal (GF), utilizando
temas emergentes da fase anterior como disparadores dos debates. Dois GF (um com três enfermeiras,
outro com sete técnicos) com duas sessões cada e uma terceira integrada foram realizadas. As sessões,
com duração média, 60 minutos foram gravadas em áudio. Os debates contemplaram os temas referidos
na primeira fase e outros levantados pelos participantes. Foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin
para os resultados e identificadas tres categorias: Riscos, Infraestrutura para Segurança e Organização
do Trabalho. Depreendeu-se que atividades e vivências no cuidado da equipe de enfermagem, que
geravam desconforto físico ou psíquico, eram identificadas por visão, olfato e sensibilidade dolorosa as
quais preponderaram como fatores de risco. As inadequações estruturais e de processos causam
sofrimento aos profissionais. Erros são cometidos, regras são violadas e circunstâncias de risco são
assumidas em acordos tácitos a fim de reduzir o sofrimento e com o intuito de melhorar as condições de
trabalho. A reação grupal leva à criação de estratégias defensivas coletivas que contornam as situações
de risco e resolvem problemas momentaneamente enquanto soluções definitivas são aguardadas. A tese
proposta para esta investigação foi confirmada. Sugere-se a implantação de um sistema de auditoria
interna para identificar falhas e a resiliência dos processos implantados.
Palavras-chave:Diálise renal, Equipe de hemodiálise, Hemodiálise, Riscos ocupacionais, Saúde do
trabalhador.

Abstract: The occupational risks to which the nursing staff is exposed in hemodialysis care is the goal of
this research with two phases. It supports the thesis that security measures are neglected to the
occupational risks that are not seen or felt. Answers form about risks in the reprocessing of hemodialysis
systems was the quantitative phase. Four nurses and eight nursing technicians in a teaching hospital
answered to the questions. There were 42 cases considered occupational hazards during the
reprocessing of dialyzers. Of the 42, 29 (70%) occurred with the participant and 13 (30%) with colleagues.
Based on the findings it was identified the need to deepen the subject risks in hemodialysis. In a second
phase, qualitative, we opted for Focus Group (FG) technique. Themes emerged from the previous phase
was triggers of the discussions. There were 2 FG: one with three nurses participants, one FG with seven
technicians. There were two sessions for each group and a third with both FG. The material was analyzed
by the Bardin method in three categories: Risks, Grants / Infrastructure for Security and Labour
Organization. It appeared that the activities and experiences in the care of the team that generated
physical or psychological discomfort, which could be identified by sight, smell, pain sensitivity
predominated in identifying risks. The causes, processes and structural lacks cause suffering to the
professionals. Mistakes are made, rules are violated and circumstances of risk are perpetuated in tacit
agreements between the participants of the group to reduce the suffering thinking of improving working
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conditions. The group reaction leads to an effective improvement of risk situations that solves momentarily
definitive solutions are expected. The proposal thesis that risks are more related when risks are sight,
smell and have pain is confirmed. It is suggested the establishment of an internal audit system to identify
gaps and resilience of the implemented processes.
Key words: Adverse effects, Occupational risks, Occupational health, Renal dialysis.
Notas Gerais: Registro online
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SOUZA, Luccas Melo de. Preditores de absenteísmo na enfermagem de um hospital universitário:
estudo de coorte. 2012. p. 159. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Souza, Luccas Melo de
Resumo: O estudo sustenta a tese que as características individuais e laborais e a suspeição de
distúrbios psiquiátricos menores influenciam no absenteísmo ao trabalho. Trata-se de um estudo de
coorte prospectivo, com abordagem quantitativa, cujo objetivo geral foi analisar as características
individuais, o estresse laboral e os distúrbios psiquiátricos menores como preditores de absenteísmo em
trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário, em um intervalo de dois anos. Foram
entrevistados 254 trabalhadores de enfermagem (amostra por conveniência e não probabilística) no início
e no final de dois anos: a primeira entrevista ocorreu entre novembro de 2008 e maio de 2009 e a
segunda entre janeiro e maio de 2011. O desfecho foi o absenteísmo ao trabalho no período de dois
anos. Para a coleta de dados foram utilizados o Índice de Capacidade para o Trabalho, o Self-Report
Questionaire, a Job Stress Scale e um instrumento para caracterização da amostra. O absenteísmo foi
coletado por meio da base de dados eletrônica do hospital. Os dados foram analisados por estatística
descritiva e analítica, considerando estatisticamente significativos aqueles com valor de p bicaudal menor
a 0,05 ou com intervalo de confiança de 95%. Para o cálculo do Risco Relativo (RR), os trabalhadores
foram divididos entre aqueles com ou sem absenteísmo, assim como aqueles com absenteísmo elevado
(pertencentes ao quartil 75%) versus os outros. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No período de dois anos, 83,9% dos trabalhadores apresentaram
pelo menos um dia de falta ao trabalho e a mediana da taxa de absenteísmo foi de 1,7%, sendo que
metade da amostra faltou até 60,8 horas e 25% faltaram acima de 139,6 horas nesse período.
Evidenciou-se maior taxa de absenteísmo nos trabalhadores de enfermagem com menor escolaridade,
com filho(s); sem tempo para lazer; com doenças osteomusculares com Diagnóstico Médico (DM); com
suspeição de distúrbios psiquiátricos menores (DPM); com cargo de técnico/auxiliar de enfermagem; que
possuíam outro emprego; insatisfeitos com o local de trabalho e com baixo Apoio Social no trabalho. O
RR para absenteísmo em dois anos foi maior nos trabalhadores: sem tempo para lazer (RR=1,15 e
IC95%=1,0-1,2); com doença com DM (RR=1,19, IC95%=1,0-1,3); com doença osteomuscular com DM
(RR=1,11 e IC95%=1,0-1,2); com suspeição de DPM (RR=1,21 e IC95%=1,1-1,2); de Unidades de Alta
Complexidade (RR=1,10 e IC95%=1,0-1,2) e insatisfeitos com o local de trabalho (RR=1,20 e
IC95%=1,1- 1,2). No que tange ao RR para absenteísmo elevado em dois anos, foi maior nos
trabalhadores de enfermagem com menor escolaridade (RR=1,64 e IC95%=1-2,6); sem tempo para lazer
(RR=2,48, IC95%=1,5-3,8); com suspeição de DPM (RR=2,11 e IC95%=1,2-3,4); com cargo de
técnico/auxiliar de enfermagem (RR=2,67 e IC95%=1,2-5,8); com outro emprego (RR=2,27 e IC95%=1,33,8); insatisfeitos com o local de trabalho (RR=2,29 e IC95%=1,2- 4,2) e com baixo Apoio Social no
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trabalho (RR=1,56 e IC95%=1,0-2,6). Na análise multivariada, verificou-se que a taxa de absenteísmo em
dois anos foi significativamente influenciada pelas variáveis: tempo para lazer, número de doenças com
DM, suspeição de DPM e turno de trabalho. Os resultados contribuem para reflexões a ações em saúde
do trabalhador e para os gestores hospitalares, pois indicam as variáveis que influenciam o absenteísmo
no trabalho de enfermagem e fornecem subsídios para a proposição de estratégias de prevenção e
promoção da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores.
Palavras-chave: Absenteísmo, Transtornos mentais, Saúde do trabalhador, Enfermagem, Condições de
trabalho.

Abstract: This study defends that individual and work-related features, and the suspicion of minor
psychiatric disorders influence absenteeism from work. This is a prospective cohort study with a
quantitative approach. Its general objective was to analyze individual features, work stress and minor
psychiatric disorders as predictors of absenteeism in nursing workers from a university hospital in a twoyear interval. 254 nurses were interviewed (non-probability, convenience sample) in the beginning and the
end of two years: the first set of interviews took place from November, 2008, to May, 2009, and the
second from January to May, 2011. The outcome was absenteeism from work in the two-year period. To
collect the data the instruments used were the Work Ability Index, the Self-Report Questionnaire, the Job
Stress Scale and an instrument to characterize the sample. Absenteeism was collected through the
hospital's electronic database. The data were analyzed through descriptive and analytical statistics,
considering as statistically significant those with a bicaudal p of less than 0.05 or with a confidence interval
(CI) of 95%. To calculate the Relative Risk (RR), workers were divided between those with or without
absenteeism, as well as between those with high absenteeism (those belonging to the 75% quartile) and
the others. The project was approved by the Research Ethics Committee of Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. In the two-year interval, 83.9% of workers were absent from work for at least one day and the
median rate of absenteeism was 1.7%. Half the sample was absent from work for up to 60.8 hours and
25% was absent for more than 139.6 hours in this interval. A higher rate of absenteeism was observed in
less educated nursing workers, with child or children; with no leisure time; with musculoskeletal diseases
with Medical Diagnosis (MD); with suspicion of Minor Psychiatric Disorders (MPD); working as nursing
technician or nursing assistant; who had another job; who were unsatisfied with the workplace and had
low Social Support at work. RR for absenteeism in two years was higher in workers: with no leisure time
(RR=1.15 and CI95%=1.0-1.2); with diseases with MD (RR=1.19 and CI95%=1.0-1.3); with
musculoskeletal diseases with MD (RR=1.11 and CI95%=1.0-1.2); with suspicion of MPD (RR=1.21 and
CI95%=1.1-1.2); working in High Complexity Units (RR=1.10 and CI95%=1.0-1.2) and unsatisfied with the
workplace (RR=1.20 and CI95%=1.1). RR for high absenteeism in two years was higher in less educated
nursing workers (RR=1.64 and CI95%=1-2.6); with no leisure time (RR=2.48 and CI95%=1.5-3.8); with
suspicion of MPD (RR=2.11 and CI95%=1.2-3.4); working as nursing technician or nursing assistant
(RR=2.67 and CI95%=1.2-5.8); with another job (RR=2.27 and CI95%=1.3-3.8); unsatisfied with the
workplace (RR=2.29 and CI95%=1.2-4.2) and with low Social Support at work (RR=1.56 and CI95%=1.02.6). The multivariate analysis showed that the rate of absenteeism in two years was significantly
influenced by the variables: leisure time, number of diseases with MD, suspicion of MPD and work shift.
Results contribute to thoughts and actions towards the worker's health and also help health managers, for
they indicate the variables that influence absenteeism in the nursing work and aid the proposal of
strategies for prevention and the promotion of health, and for the workers' quality of life.
Key words: Nursing, Occupational health, Absenteeism, Mental disorders, Working conditions.
Notas Gerais: Registro online
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DALMOLIN, Graziele de Lima. Sofrimento moral e a síndrome de burnout: relações nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 2012. p. 173. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, educação e saúde
Orientador: Lunardi, Valéria Lerch
Resumo: Trabalhadores de enfermagem vivenciam problemas morais em seus cotidianos profissionais, o
que lhes provoca sofrimento moral, o qual pode estar associado ao desenvolvimento da síndrome de
burnout, visto apresentarem manifestações emocionais e físicas semelhantes. Assim, o presente estudo
apresentou como objetivo geral “identificar relações entre sofrimento moral e burnout nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem”; e como objetivos específicos: identificar a freqüência e
intensidade de sofrimento moral vivenciada por trabalhadores de enfermagem; avaliar a ocorrência da
síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem; e, identificar as dimensões do burnout mais
significativamente associadas ao sofrimento moral. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de
abordagem quantitativa, realizado em três instituições hospitalares (H1, H2 e H3) do sul do Rio Grande
do Sul, localizadas em dois distintos municípios (M1 e M2). Os sujeitos do estudo foram enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes nessas instituições. Os dados foram colhidos, de outubro
de 2010 a julho de 2011, mediante questionário para caracterização dos sujeitos, uma adaptação do
Moral Distress Scale e o instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). Para análise dos dados, utilizouse de estatística descritiva; análise de variância (ANOVA); análise bivariada com utilização da correlação
de Pearson; e, análise multivariada, através de regressão múltipla. A validação dos dados ocorreu
através da análise fatorial e alfa de Cronbach. Para o sofrimento moral foram validados quatro
constructos denominados Falta de competência na equipe de trabalho, Desrespeito a autonomia do
paciente, Condições de trabalho insuficientes e Obstinação terapêutica. Para o burnout foram validadas
as três dimensões que o caracterizam, exaustão emocional, realização profissional e despersonalização.
A partir da análise dos dados foram construídos três artigos para apresentação dos resultados. O
primeiro artigo “Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: quem vivencia maior sofrimento
moral?” demonstrou que enfermeiros e auxiliares de enfermagem possuem médias mais elevadas de
percepção de sofrimento moral comparados aos técnicos de enfermagem, sendo a percepção de
sofrimento moral influenciada, principalmente, por questões organizacionais e formas de comunicação. O
segundo artigo “Burnout em trabalhadores de enfermagem do sul do Rio Grande Do Sul” demonstrou que
esses trabalhadores de enfermagem apresentaram níveis de baixo a moderado nas dimensões de
exaustão emocional e despersonalização e, de moderado a alto em realização profissional, fatores que
são influenciados também por características dos trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Por fim,
no terceiro artigo “Sofrimento moral e síndrome de burnout: existem relações entre esses fenômenos na
enfermagem?”, verificou-se a existência de uma correlação baixa entre sofrimento moral e burnout, além
de uma possível correlação positiva entre obstinação terapêutica e burnout, e uma correlação negativa
entre realização profissional e sofrimento moral. Parece evidente a necessidade de implementação de
ações de melhoria das condições de trabalho e da comunicação nos ambientes de atuação da
enfermagem, favorecendo os enfrentamentos, as tomadas de decisão, o exercício da autonomia, e,
principalmente, a qualidade do cuidado de enfermagem e saúde/satisfação de seus trabalhadores para
que possam expressar seus valores e saberes, em defesa dos valores profissionais e dos direitos dos
pacientes.
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, Ética em enfermagem, Moral.
Abstract: Nursing staff are confronted with moral issues in their day-to-day profession, which cause
them moral distress and can be associated with the development of burnout
syndrome, given the
presence of similar emotional and physical manifestations. Thus, this study reveals the general objective
of “identifying the relation between moral distress and burnout in nursing staff’s day-to-day working
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experiences”, and the specific objectives of: identifying the frequency and severity of moral distress
experienced by nursing staff; assessing the occurrence of burnout syndrome more
significantly
associated with moral distress. This is a descriptive research study of quantitative approach that was
conducted in three Hospitals (H1, H2 and H3) of the southern region of Rio Grande do Sul, located in two
separate cities (M1 and M2). The research subjects were nurses, technicians and auxiliary nurses
working at these Hospitals. The data was gathered between October 2010 and July 2011, through a
character survey incorporating the Moral Distress Scale and the Maslach Burnout Inventory (MBI), as
instrument. For the data analysis, were used descriptive
statistics, analysis of variance (ANOVA);
bivariate analysis using the Pearson correlation coefficient; and multivariate analysis, through multiple
regression. Data validation was done using factor analysis and Cronbach’s alpha. For moral distress,
four constructs were identified and validated: lack of competence when working as a team; disregard for
patient’s autonomy, insufficient working conditions and therapeutic obstinacy. With regards to Burnout
Syndrome, the three dimensions that characterise it are: emotional exhaustion, job satisfaction and
depersonalisation. There have been three articles elaborated based on the data analysis, for reporting of
results. The first article “Nurses, nursing technicians and auxiliary staff: who experiences greater moral
distress?” showed that nurses and auxiliary nurses have a greater perception of moral distress when
compared to nursing technicians, this being influenced, mainly by organisational issues and methods of
communication. The second article “Burnout within nursing staff of the southern region of Rio Grande do
Sul” showed that the nursing staff presented lower to moderate dimensions of emotional exhaustion and
depersonalisation, however moderate to high dimensions of job satisfaction, these factors also being
influenced by the staff’s working conditions. Finally, article three “Moral distress and burnout syndrome:
is there a relation between these phenomena in nursing?” it was found that there is a low correlation
between moral distress and burnout, in addition to a possible positive one between therapeutic obstinacy
and burnout, and a negative correlation between job satisfaction and moral distress. This highlights the
need to improve the working conditions and communication within the nursing environment, thus
encouraging confrontation, decision making, the right to exercise one’s autonomy, and especially, the
quality of nursing care and health/satisfaction of staff in order that they may express their values and
knowledge in defence of the patient’s rights.
Key words: Ethics in nursing, Nursing, Moral, Burnout.
Acesso remoto ao texto integral:
04T115545Z-164/Publico/Graziele.pdf
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DALMOLIN, Graziele de Lima. Sofrimento moral e a síndrome de burnout: relações nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 2012. p. 173. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, educação e saúde
Orientador: Lunardi, Guilherme Lerch
Resumo: Trabalhadores de enfermagem vivenciam problemas morais em seus cotidianos profissionais, o
que lhes provoca sofrimento moral, o qual pode estar associado ao desenvolvimento da síndrome de
burnout, visto apresentarem manifestações emocionais e físicas semelhantes. Assim, o presente estudo
apresentou como objetivo geral “identificar relações entre sofrimento moral e burnout nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem”; e como objetivos específicos: identificar a freqüência e
intensidade de sofrimento moral vivenciada por trabalhadores de enfermagem; avaliar a ocorrência da
síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem; e, identificar as dimensões do burnout mais
significativamente associadas ao sofrimento moral. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de
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abordagem quantitativa, realizado em três instituições hospitalares (H1, H2 e H3) do sul do Rio Grande
do Sul, localizadas em dois distintos municípios (M1 e M2). Os sujeitos do estudo foram enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes nessas instituições. Os dados foram colhidos, de outubro
de 2010 a julho de 2011, mediante questionário para caracterização dos sujeitos, uma adaptação do
Moral Distress Scale e o instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). Para análise dos dados, utilizouse de estatística descritiva; análise de variância (ANOVA); análise bivariada com utilização da correlação
de Pearson; e, análise multivariada, através de regressão múltipla. A validação dos dados ocorreu
através da análise fatorial e alfa de Cronbach. Para o sofrimento moral foram validados quatro
constructos denominados Falta de competência na equipe de trabalho, Desrespeito a autonomia do
paciente, Condições de trabalho insuficientes e Obstinação terapêutica. Para o burnout foram validadas
as três dimensões que o caracterizam, exaustão emocional, realização profissional e despersonalização.
A partir da análise dos dados foram construídos três artigos para apresentação dos resultados. O
primeiro artigo “Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: quem vivencia maior sofrimento
moral?” demonstrou que enfermeiros e auxiliares de enfermagem possuem médias mais elevadas de
percepção de sofrimento moral comparados aos técnicos de enfermagem, sendo a percepção de
sofrimento moral influenciada, principalmente, por questões organizacionais e formas de comunicação. O
segundo artigo “Burnout em trabalhadores de enfermagem do sul do Rio Grande Do Sul” demonstrou que
esses trabalhadores de enfermagem apresentaram níveis de baixo a moderado nas dimensões de
exaustão emocional e despersonalização e, de moderado a alto em realização profissional, fatores que
são influenciados também por características dos trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Por fim,
no terceiro artigo “Sofrimento moral e síndrome de burnout: existem relações entre esses fenômenos na
enfermagem?”, verificou-se a existência de uma correlação baixa entre sofrimento moral e burnout, além
de uma possível correlação positiva entre obstinação terapêutica e burnout, e uma correlação negativa
entre realização profissional e sofrimento moral. Parece evidente a necessidade de implementação de
ações de melhoria das condições de trabalho e da comunicação nos ambientes de atuação da
enfermagem, favorecendo os enfrentamentos, as tomadas de decisão, o exercício da autonomia, e,
principalmente, a qualidade do cuidado de enfermagem e saúde/satisfação de seus trabalhadores para
que possam expressar seus valores e saberes, em defesa dos valores profissionais e dos direitos dos
pacientes.
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, Ética em enfermagem, Moral.

Abstract: Nursing staff are confronted with moral issues in their day-to-day profession, which cause
them moral distress and can be associated with the development of burnout
syndrome, given the
presence of similar emotional and physical manifestations. Thus, this study reveals the general objective
of “identifying the relation between moral distress and burnout in nursing staff’s day-to-day working
experiences”, and the specific objectives of: identifying the frequency and severity of moral distress
experienced by nursing staff; assessing the occurrence of burnout syndrome more
significantly
associated with moral distress. This is a descriptive research study of quantitative approach that was
conducted in three Hospitals (H1, H2 and H3) of the southern region of Rio Grande do Sul, located in two
separate cities (M1 and M2). The research subjects were nurses, technicians and auxiliary nurses
working at these Hospitals. The data was gathered between October 2010 and July 2011, through a
character survey incorporating the Moral Distress Scale and the Maslach Burnout Inventory (MBI), as
instrument. For the data analysis, were used descriptive
statistics, analysis of variance (ANOVA);
bivariate analysis using the Pearson correlation coefficient; and multivariate analysis, through multiple
regression. Data validation was done using factor analysis and Cronbach’s alpha. For moral distress,
four constructs were identified and validated: lack of competence when working as a team; disregard for
patient’s autonomy, insufficient working conditions and therapeutic obstinacy. With regards to Burnout
Syndrome, the three dimensions that characterise it are: emotional exhaustion, job satisfaction and
depersonalisation. There have been three articles elaborated based on the data analysis, for reporting of
results. The first article “Nurses, nursing technicians and auxiliary staff: who experiences greater moral
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distress?” showed that nurses and auxiliary nurses have a greater perception of moral distress when
compared to nursing technicians, this being influenced, mainly by organisational issues and methods of
communication. The second article “Burnout within nursing staff of the southern region of Rio Grande do
Sul” showed that the nursing staff presented lower to moderate dimensions of emotional exhaustion and
depersonalisation, however moderate to high dimensions of job satisfaction, these factors also being
influenced by the staff’s working conditions. Finally, article three “Moral distress and burnout syndrome:
is there a relation between these phenomena in nursing?” it was found that there is a low correlation
between moral distress and burnout, in addition to a possible positive one between therapeutic obstinacy
and burnout, and a negative correlation between job satisfaction and moral distress. This highlights the
need to improve the working conditions and communication within the nursing environment, thus
encouraging confrontation, decision making, the right to exercise one’s autonomy, and especially, the
quality of nursing care and health/satisfaction of staff in order that they may express their values and
knowledge in defence of the patient’s rights.
Key words: Ethics in nursing, Nursing, Moral, Burnout.
Acesso remoto ao texto integral:
04T115545Z-164/Publico/Graziele.pdf
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MOREIRA, Roberta de Fatima Carreira. Avaliação da prevalência de sintomas e da efetividade do
exercício físico em ambiente ocupacional para controle da dor musculoesquelética em
trabalhadores de enfermagem. 2012. p. 112. Tese de Doutorado (Doutorado em Fisioterapia) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fisioterapia e terapia ocupacional
Linha de Pesquisa: Instrumentação e Análise Cinesiológica e Biomecânica do Movimento
Orientador: Coury, Helenice Jane Cote Gil
Resumo: As alterações musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho representam um problema de
saúde mundial, sendo altamente prevalente entre profissionais de enfermagem. A dor é um dos sintomas
mais notáveis associados a tais alterações e pode evoluir para quadros crônicos e perda da função. A
prática de exercício físico em ambiente ocupacional está entre as medidas utilizadas para controle
dessas alterações. Estudo de revisão sistemática prévio, baseado exclusivamente nos resultados de
estudos randomizados controlados (RCT), identificou que essa prática apresenta evidência de efetividade
em condições específicas. Entretanto, a condução de RCT em ambiente ocupacional nem sempre é
possível. Assim foi conduzido um estudo de revisão sistemática para comparar as evidências fornecidas
por estudos RCT e não randomizados controlados (não RCT) em relação à efetividade do exercício físico
em ambiente ocupacional para controle da dor musculoesquelética em trabalhadores ativos (ESTUDO I).
Este estudo reforçou as evidências já sintetizadas por Coury; Moreira; Dias (2009) quanto à efetividade
do exercício físico em ambiente ocupacional e identificou a reduzida qualidade metodológica dos estudos
não RCT, fato que limitou sua contribuição para a prática clínica, mas permitiu a elaboração de
evidências científicas para condução de novos estudos sobre o tema. Tais resultados motivaram a
condução de um estudo de intervenção em ambiente hospitalar para controle da dor musculoesquelética
entre trabalhadores de enfermagem. A intervenção foi precedida por um levantamento epidemiológico no
local de trabalho, por meio de questionário desenvolvido pelos autores o qual incluiu o Questionário
Nórdico de Sintomas Osteomusculares (ESTUDO II). Essa avaliação permitiu identificar a coluna lombar,
a coluna cervical e a região do trapézio como as regiões de maior prevalência de sintomas
musculoesqueléticos entre os trabalhadores avaliados. Tendo em vista a complexidade e a origem
multifatorial dos sintomas musculoesqueléticos, foi realizada análise de regressão logística que identificou
a ausência de prática de atividade física, o tabagismo, a realização de trabalho doméstico, a função de

1495

técnico de enfermagem e o histórico prévio de afastamento musculoesquelético como principais fatores
que explicam a presença de sintomas musculoesqueléticos entre os trabalhadores avaliados. A seguir,,
foi elaborado um programa de exercícios resistidos visando ao controle dos sintomas dolorosos nas
regiões de pescoço, ombro e coluna lombar (ESTUDO III). O programa foi aplicado no local de trabalho,
durante 12 semanas e resultou na redução da sensibilidade dolorosa de todos os pontos testados na
algometria, promoveu aumento da força muscular dos abdominais, além de ter promovido melhora dos
sintomas lombares avalidos pelo exame clínico funcional. No entanto, não foi identificada melhora para o
exame clínico das regiões do pescoço e articulação do ombro. A investigação da dor musculoesquelética
entre trabalahdores de enfermagem hospitalar, sob a perspectiva de três diferentes metodologias de
investigação, permitiu uma melhor compreensão do tema. O exercício em ambiente ocupacional pode
representar uma medida efetiva para controle dos sintomas musculoesqueléticos em trabalhadores, mas
não deve ser visto como única forma de intervenção, sendo de grande importância a adoção de
intervenções ergonômicas adicionais visando à redução da sobrecarga às quais os profissionais
encontram-se expostos durante o trabalho.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Fisioterapia, Prevenção.

Abstract: Musculoskeletal disorders have been recognized as a worldwide health problem being highly
prevalent among nursing staff. Pain is one of the most noticeable symptoms and may progress to chronic
conditions and loss of function. Workplace exercise programs are among the measures for controlling
these disorders. Previous systematic review, based exclusively on randomized controlled trials (RCT)
results, reported that this practice can be effective when the programs are performed under specific
conditions. However, the conduction of RCT in workplace environment is not always possible. Thus, a
systematic review to compare the evidence sinthesized by RCT and non RCT studies regarding the
effectiveness of workplace exercise interventions for controlling musculoskeletal pain in active workers
was conducted (STUDY I). Results from this study reinforced the evidence already sinthesized by Coury;
Moreira; Dias (2009) regarding the effectiveness of exercise in occupational environment, but also t the
low methodological quality of non RCT studies which precluded their potential for clinical evidence. On the
other hand, the study also provied important scientific recommendations for future research on exercise
workplace exercise interventions. These results motivated the conduction of a workplace exercise
intervention aiming at musculoskeletal pain control in nursing professionals. The intervention was
preceded by an epidemiological survey conducted in the working setting through out a questionnaire
developed by the authors wich included the standardized Nordic Questionnaire for musculoskeletal
symptoms evaluation (STUDY II). This survey alowed the identification of the lumbar, neck and shoulder
regions as the ones presenting the highest musculoskeletal pain prevalence among the professionals
evaluated. Given the complexity and multifactorial origin of musculoskeletal pain, it was performed logistic
regression analysis wich identified the absence of) physical activity, smoking, carrying out household
work, working as a nursing technician and previous history of sick leave due to musculoskeletal problem
as the main factors explaining the presence of symptoms among workers evaluated. After this initial
evaluation, it was applied an exercise program aiming at musculoskeletal pain control of neck, shoulder
and low back regions (STUDY III). The exercise program was apllied in the worplace, during 12 weeks
and resulted in the reduction of pain sensivity in all points assessed by the algometry, promoted increased
muscle strength of abdominals, besides the improvement of low back symptoms identified through out the
functional clinical exam. However, no improvement regarding neck and shoulder joint symptoms was
observed. The investigation of musculoskeletal pain under these three different methodological
perspectives, allowed a better understanding of the theme.Workplace exercise can be an effective way of
controlling musculoskeletal symptoms in workers. However, this approach should not be accepted as the
only type of intervention to be performed in the workplace. The addoption of aditional ergonomic
interventions to promote overload reduction during working hours are also advisable.
Key words: Prevention, Physical therapy, Workplace.
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RODRIGUES, Adriana da Silva. Raciocínio diagnóstico de enfermeiros e estudantes de
enfermagem. 2012. p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Saúde do adulto
Linha de Pesquisa: Dinâmicas de trabalho na Saúde do Adulto
Orientador: Cruz, Dina de Almeida Lopes Monteiro da
Resumo: O conhecimento sobre o raciocínio diagnóstico de enfermeiros e estudantes de enfermagem é
importante para orientar decisões sobre a formação e educação permanente de enfermeiros. Os objetivos
deste estudo foram adaptar o Diagnostic Thinking Inventory (DTI) para uso no Brasil, estimar as
propriedades psicométricas do instrumento adaptado, e analisar o raciocínio diagnóstico de enfermeiros e
estudantes de enfermagem segundo variáveis selecionadas. O DTI é um inventário de origem
canadense, alicerçado na teoria da geração de hipóteses, desenvolvido para avaliar o raciocínio
diagnóstico em dois domínios (grau de flexibilidade do pensamento e grau de estrutura de conhecimento
na memória). O processo de adaptação do DTI resultou em uma versão brasileira que foi aplicada em
uma amostra de 83 enfermeiros (28,9%); idade média de 29,7±,6,66 anos e 205 estudantes (71,1%);
idade média de 24,7 ±5,61 anos. A análise fatorial confirmatória dos 41 itens do DTI mostrou ajuste
moderado do modelo (2 = 1369; GFI= 0,793; AGFI= 0,771; RMSEA= 0,053; NFI= 0,458; NNFI= 0,635;
CFI= 0,654 e SRMR= 0,068) e consistência interna (alfa de Crombach) boa ou aceitável para o total dos
itens (0,801), para o domínio de flexibilidade (0,635) e para o domínio de estrutura (0,742). O coeficiente
de correlação de Pearson para o teste e reteste mostrou que o DTI apresenta boa reprodutibilidade
(0,806; p=0,001). Não houve diferença de escores médios de flexibilidade entre os enfermeiros (4,1±0,48;
IC 95% 3,98 4,18) e estudantes (4,2±0,51; IC 95% 4,1 4,3) (p=0215). Também não houve diferença de
escores médios de estrutura do conhecimento entre os enfermeiros (4,3±0,59; IC 95% 4,1 4,4) e os
estudantes (4,3±0,53 IC 95% 4,2 4,4) (p=0,742). Quanto às demais análises de associação entre o DTI e
outras variáveis, houve significância estatística entre as seguintes: ter tido ensino sobre diagnóstico de
enfermagem na graduação (flexibilidade p=0,001; estrutura p=0,009); ter tido ensino sobre raciocínio
clínico na graduação (flexibilidade p=0,031; estrutura p>0,001); maior contato com diagnóstico de
enfermagem por meio de leituras (estrutura p=0,001); por meio de pesquisa (estrutura p=0,001); por meio
da prática clínica (estrutura p<0,001); autoavaliação de alta capacidade de raciocínio clínico (flexibilidade
p= 0,003 e estrutura p< 0,001) e, para os enfermeiros, a prática diária que inclui o uso de diagnósticos de
enfermagem (estrutura p<0,001). As análises realizadas permitem afirmar que o uso dos diagnósticos de
enfermagem e seu ensino são importantes para o raciocínio diagnóstico na enfermagem, embora a
versão brasileira do DTI ainda necessite de outros estudos para confirmar sua estrutura.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Diagnóstico de enfermagem, Raciocínio diagnóstico.

Abstract: The knowledge about diagnostic reasoning of baccalaureate nurses and undergraduate
students is important to the development of educational strategies. This studys objectives included to
culturally adapt the Diagnostic Thinking Inventory (DTI) for the Brazilian culture, analyze its psychometric
properties, and describe the diagnostic rationale nurses and nursing students with selected variables. The
DTI is a Canadian inventory based on the theory of hypothesis generation, created to measure the
diagnostic ability. The inventory has two sub-sections (flexibility in thinking and evidence structure
knowledge in memory). The DTIs translation process resulted in a Brazilian version applied to a sample of
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83 nurses (28,9%); average age of 29,7 ± 6,6 years, and 205 students (71,1%); average age of 24,7 ±
5,61years. The results of the confirmatory factor analysis concerning a moderate fit for the DTI model (2 =
1369; GFI= 0,793; AGFI= 0,771; RMSEA= 0,053; NFI= 0,458; NNFI= 0,635; CFI= 0,654 e SRMR= 0,068)
and the internal consistence (Cronbachs alpha) showed a good internal consistency to total score (0,801),
flexibility (0,635) and evidence (0,742). Persons coefficient of correlation showed that the DTI has good
reproducibility over time (0.806; p=0,001). No have difference between nurses flexibility scores (4,1±0,48;
IC 95% 3,98 4,18) and students scores (4,2±0,51; IC 95% 4,1 4,3) (p=0215). No have too difference
between nurses evidence structure scores (4,3±0,59; IC 95%, 4,1 4,4) and students scores (4,3±0,53 IC
95% 4,2 4,4) (p=0,742).The variables applied together with the DTI presented significant differences:
nursing diagnosis in graduate course (flexibility p=0,001; evidence structure p=0,009); clinical reasoning in
graduate course (flexibility p=0,031; evidence structure p>0,001); nursing diagnosis with read and
research (evidence structure p=0,001); nursing diagnosis with clinical practice (evidence structure
p<0,001); self-evaluation of clinical reasoning ability (flexibility p= 0,003; evidence structure p< 0,001) and
for only nurses, the diary clinical practice with use of nursing diagnosis (evidence structure p<0,001).The
analysis results lead to the conclusion that to use and to teach about nursing diagnosis is very important
to diagnostic reasoning in nursing, although other studies are needed to confirm or adjust the Brazilian
version of the DTI.
Key words: Diagnostic reasoning, Nursing assessment, Nursing diagnosis.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14112012103847/publico/Tese_final.pdf
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FELIX, Carla Cristiane Paz. Avaliação do processo ensino-aprendizagem do atendimento préhospitalar às vítimas de parada cardiorrespiratória. 2012. p. 148. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Dinâmicas de trabalho na Saúde do Adulto
Orientador: Miyadahira, Ana Maria Kazue
Resumo: Introdução: as estatísticas progressivamente preocupantes demonstram que as doenças
cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo e, entre elas, estão as
que levam à parada cardiorrespiratória (PCR). O aprimoramento contínuo do ensino do atendimento às
vítimas de PCR pré ou intra-hospitalar torna-se fundamental para a boa formação dos profissionais de
saúde, incluindo os de Enfermagem. Objetivo: o presente estudo teve por objetivo avaliar o processo de
ensino aprendizagem no atendimento pré-hospitalar às vítimas de PCR, utilizando as manobras de
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e o Desfibrilador Externo Automático (DEA), no aspecto teórico
(CONHECIMENTO) e prático (HABILIDADE), seguindo as recomendações do “guideline” de 2010 da
Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação (ILCOR). Casuística e Método: a amostra foi
constituída por 37 alunos do 1º ano, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que não
tiveram nenhuma orientação prévia sobre o tema. A pesquisa foi executada no Laboratório de
Enfermagem da EEUSP (LE-EEUSP), em três fases. Na 1ª fase, houve a avaliação prévia desses alunos
por meio de prova teórica (avaliação do CONHECIMENTO) constituída por 40 questões e prova prática
avaliada pela execução de um “check list” com 20 itens (avaliação da HABILIDADE). Na 2ª fase, foi
realizado um Curso teórico-prático com exposição do assunto em aula teórica e, a seguir, a
demonstração prática, em simulação no LE-EEUSP, com manequim e outros materiais e equipamentos
específicos. Esse ambiente para simulação, assim organizado, foi disponibilizado, durante um mês, para
o treinamento dos alunos sob orientação de instrutores que aferiram o tempo e o número de treinamentos
de cada aluno. Após essa etapa, na 3ª fase, esses alunos foram submetidos à nova avaliação, com prova
teórica (avaliação do CONHECIMENTO) e prática (avaliação da HABILIDADE), utilizando os mesmos
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instrumentos da 1ª fase. Os parâmetros avaliados no estudo foram: desempenho dos alunos antes e
após Curso teórico-prático; tempo de execução e número de treinamentos de cada aluno. Resultados:
observou-se acréscimo de acertos na prova teórica (CONHECIMENTO) em 37 questões, com significado
estatístico em 30 delas (p<0,05). Quanto à avaliação da HABILIDADE, houve aumento de acertos em 19
dos 20 itens do “check list” (p<0,05). Quanto à relação do percentual de acertos e/ou escores com o
número de treinamentos, não houve correlação (p>0,05). No entanto, quanto à relação do percentual de
acertos e/ou escores com o tempo de execução a correlação foi significativa (p<0,05) e classificada como
moderada. Conclusões: após o Curso teórico prático ministrado, utilizando as estratégias de ensino
descritas, houve melhora significativa do desempenho dos alunos em ambos os aspectos avaliados:
CONHECIMENTO e HABILIDADE.
Palavras-chave: Ressuscitação cardiopulmonar, Tratamento de emergência.

Abstract: Introduction: the increasingly worrying statistics show that cardiovascular diseases are the
leading cause of morbidity and mortality in Brazil and the world, and among them are those that lead to
cardiopulmonary arrest (CPA). Continuous improvement of the teaching of care for cardiac arrest victims
or pre-hospital becomes fundamental to good training of health professionals, including nursing. Objective:
This study aimed to evaluate the teaching and learning process in the pre-hospital care to victims of PCR,
using maneuvers Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Automated External Defibrillator (AED), the
theoretical aspect (KNOWLEDGE) and practical ( SKILL), following the recommendations of the
"guideline" 2010 Alliance International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Methods: The
sample consisted of 37 students in the 1st year, the School of Nursing, University of São Paulo, who had
no prior guidance on the subject. The research was performed at the Laboratory of Nursing EEUSP (LEEEUSP) in three phases. In Phase 1, there was a preliminary assessment of these students through
theoretical test (assessment KNOWLEDGE) consists of 40 questions and practical test evaluated by
performing a "check list" with 20 items (assessment SKILL). In Phase 2, we conducted a theoretical and
practical course to expose the subject in lecture, then, the practical demonstration in simulation-LE
EEUSP with dummy and other materials and equipment specific. This simulation environment, thus
organized, was available for one month, for the training of students under the guidance of instructors that
assessed the time and number of training each student. After this step, the 3rd phase, these students
underwent further evaluation with theoretical test (assessment KNOWLEDGE) and practice (assessment
SKILL), using the same instruments of the 1st phase. The parameters evaluated in the study were:
student performance before and after Theoretical and practical; runtime and number of training each
student. Results: There was an increase of correct answers in the theoretical exam (KNOWING) in 37
questions, with 30 of them in statistical significance (p <.05). Regarding the evaluation of SKILL, increased
accuracy for 19 of the 20 items "check list" (p <.05). With respect of the percentage of correct and / or
scores with the number of training, there was no correlation (p> .05). However, as the ratio of the
percentage of correct and / or scores with the runtime, the correlation was significant (p <0.05) and
classified as moderate. Conclusions: Theoretical after practical instruction using teaching strategies
described a significant improvement in the performance of students in both aspects evaluated:
KNOWLEDGE and SKILL.
Key words: Cardiopulmonary resuscitation, Emergency treatment.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-07062013124901/pt-br.php
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NOGUEIRA, Lilia de Souza. Vítimas de trauma admitidas em unidade de terapia intensiva:
características e fatores associados à carga de trabalho de enfermagem. 2012 . p. 126. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar do adulto com afecções agudas e críticas
Orientador: Sousa, Regina Marcia Cardoso de
Resumo: A complexidade da assistência à vítima de trauma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
repercute na carga de trabalho de enfermagem, sendo fundamental à equipe o conhecimento de
aspectos que a influenciam para o planejamento de sua atuação. Diante disso, foram objetivos deste
estudo caracterizar as vítimas de trauma admitidas na UTI, identificar um possível padrão de
intervenções realizadas nos pacientes e os fatores associados à alta carga de trabalho no primeiro dia de
internação, além de elaborar um modelo de estimativa da carga de trabalho de enfermagem requerida
pelos sobreviventes na alta da unidade. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo coorte prospectivo,
realizado em UTI especializada para assistência de vítima de trauma em hospital de referência para esse
atendimento. A carga de trabalho de enfermagem, variável dependente, foi mensurada pelo Nursing
Activities Score (NAS). Estatísticas descritivas, testes de associação e correlação e análises
multivariadas foram realizados no tratamento dos dados. A casuística compôs-se de 200 vítimas, a
maioria do sexo masculino (82,0%), com idade média de 40,7 anos (dp=18,6), procedente do Centro
Cirúrgico (70,0%) e submetida à cirurgia não programada (66,5%). A média do índice de comorbidade de
Charlson foi 0,6 (dp=1,4). Os acidentes de transportes (57,5%) prevaleceram na amostra, assim como o
trauma contuso (94,5%). Na análise da gravidade do trauma, a média do Injury Severity Score foi 19,3
(dp=9,1) e do New Injury Severity Score (NISS), 27,1 (dp=9,9). O número médio de lesões Abbreviated
Injury Scale (AIS) ?3 foi 3,1 (dp=1,8) e de regiões corpóreas acometidas, 2,7 (dp=1,3). Cabeça ou
pescoço foi a região mais gravemente lesada (64,0%) e que apresentou maior frequência de lesões AIS
?3 (65,5%). Quanto à gravidade do paciente, a média do risco de morte variou de 21,1% a 25,6%,
segundo diferentes índices, e as insuficiências pulmonar (76,5%) e neurológica (69,0%) prevaleceram na
casuística. A média do NAS na admissão da UTI foi 71,3% (dp=16,9) e dos sobreviventes, na alta da
unidade, 45,2% (dp=9,1). O tempo médio de permanência na UTI foi de 13,6 dias (dp=14,6) e a taxa de
mortalidade na unidade crítica, 19,0%. Foi identificado um grupo de 136 pacientes que apresentavam
similaridade de intervenções na admissão da UTI. Destacou-se, nesse grupo, monitorização/controles e
mobilização/posicionamento como atividades que requereram maior complexidade e ocuparam mais
tempo que a rotina normal das unidades críticas. Gênero, insuficiência pulmonar, número de regiões
corpóreas acometidas e risco de morte pelo Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) foram fatores
associados à alta carga de trabalho de enfermagem na admissão da UTI. O modelo de estimativa da
carga de trabalho de enfermagem requerida pelos sobreviventes na alta da UTI foi expresso pela
seguinte fórmula: NAS alta= 37,171 + 0,188 (risco de morte SAPS II) + 0,193 (NISS). Os resultados
obtidos nesta investigação fornecem subsídios às equipes de enfermagem que prestam assistência à
vítima de trauma, durante ou após a alta da UTI, que facilitarão o planejamento dos cuidados, adequação
do quantitativo de pessoal e distribuição de tarefas, com enfoque na excelência da assistência ao
traumatizado.
Palavras-chave: Cargos de trabalho, Ferimentos e lesões,Enfermagem, UTI.

Abstract: The complexity of care for victims of trauma in the Intensive Care Unit (ICU) affects the
workload of nursing staff is fundamental to understanding important aspects that influence to plan their
actions. Therefore, objectives of this study were to characterize the trauma victims admitted to the ICU,
identify a possible pattern of interventions in patients and the factors associated with high workload on the
first day of hospitalization, and develop a model to estimate the load nursing work required by the
survivors unit discharge. This is a quantitative study, the prospective cohort conducted in specialized ICU
care of trauma victims in a referral hospital for that service. The nursing workload, the dependent variable
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was measured by the Nursing Activities Score (NAS). Descriptive statistics, tests of association and
correlation and multivariate analyzes were performed on data processing. The sample consisted of 200
victims, mostly male (82.0%) with a mean age of 40.7 years (SD = 18.6), founded Surgical Center (70.0%)
and submitted to unplanned surgery (66.5%). The mean Charlson comorbidity index was 0.6 (SD = 1.4).
Traffic accidents (57.5%) prevailed in the sample, as well as blunt trauma (94.5%). In consideration of the
severity of the trauma, the mean Injury Severity Score was 19.3 (SD = 9.1) and New Injury Severity Score
(NISS), 27.1 (SD = 9.9). The average number of injuries Abbreviated Injury Scale (AIS)? 3 was 3.1 (SD =
1.8) and body regions affected, 2.7 (SD = 1.3). Head or neck region was the most severely injured
(64.0%) and had a higher frequency of injuries AIS? 3 (65.5%). Regarding the severity of the patient, the
average risk of death ranged from 21.1% to 25.6%, according to different indices, and the shortcomings of
the lung (76.5%) and neurological (69.0%) prevailed in the series. NAS average at ICU admission was
71.3% (SD = 16.9) and survivors, unit discharge, 45.2% (SD = 9.1). The mean ICU stay was 13.6 days
(SD = 14.6) and the mortality rate in the critical unit, 19.0%. Identified a group of 136 patients with
similarity of interventions at ICU admission. Stood out in this group, monitoring / control and mobilization /
positioning as activities that required greater complexity and occupied longer than the normal routine of
critical units. Gender, pulmonary insufficiency, number of body regions affected and the risk of death by
Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) were factors associated with high nursing workload at ICU
admission. The estimation model of nursing workload required by the survivors in the ICU was expressed
by the following formula: IN = 37.171 + 0.188 high (risk of death SAPS II) + 0.193 (NISS). The results
obtained in this investigation provide grants to nursing staff who provide assistance to victims of trauma,
during or after discharge from the ICU, which will facilitate the planning of care, adequacy of the number of
staff and distribution of tasks, with a focus on excellence in care the traumatized.
Key words: Workload, Nursing, Wounds and injuries, UTI.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18063
KRELING, Maria Clara Giorio Dutra. A suspeita de uso de drogas influi na administração de
analgésico opióide?. 2012. p. 103. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar do adulto com afecções crônicas não transmissíveis
Orientador: Pimenta, Cibele Andruccioli de Mattos
Resumo: Introducao: A literatura sugere que o medo da dependencia de opioides e uma barreira para o
alivio da dor, especialmente quando ha suspeita de uso desses farmacos. No entanto, essa hipotese
carece de testes empiricos. Objetivos: Comparar a conduta de profissionais de enfermagem na
administracao de analgesicos opioides e nao opioides, quando ha ou nao suspeita de que o paciente seja
usuario de drogas; identificar a prevalencia de pacientes com suspeita de uso de drogas e conhecer as
características dos pacientes que os profissionais de enfermagem consideram como sugestivas de uso
de drogas. Metodo Estudo transversal com pacientes e profissionais de enfermagem (auxiliares e
tecnicos). Foram incluidos 507 pacientes com trauma ortopedico e prescricao de analgesico opioide,
internados em quatro hospitais de Londrina, Parana, entre fevereiro de 2011 a marco de 2012, e 199
profissionais responsaveis pela administracao de medicamentos a esses pacientes. Cada paciente
recebeu a avaliação de tres profissionais e considerou-se “paciente suspeito” aquele indicado por pelo
menos um profissional. O desfechos principais foram a 1) quantidade administrada de analgesicos
opioides e nao opioides prescritos em regime “se necessario” e em horário fixo nas ultimas 24 horas; 2)
prevalencia de pacientes suspeitos de uso de drogas; 3) condutas dos profissionais frente a solicitacao
do opioide; 4) Caracteristicas dos pacientes que os profissionais consideram sugestivas de uso de
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drogas. Nas analises utilizaram-se os testes de Qui quadrado, Fisher e Mann-Whitney, e nivel de
significância de 5%. Resultados: A prevalencia de pacientes suspeitos foi de 6,86%, maior em homens
(p<0.036) e jovens (p<0,001). Os “pacientes suspeitos” receberam mais opioides “se necessario”
(p=0,037) e ate 30% da dose maxima possivel, contra ate 20% para os “nao suspeitos”. A administracao
entre “suspeitos” e “nao suspeitos” nao diferiu quanto aos opioides prescritos em horario fixo, no entanto,
deixou-se de administrar 10% da dose para ambos os grupos. Entre os profissionais entrevistados, 75,6%
relataram que mantem a analgesia com opioide, mesmo quando ha suspeita de o paciente ser usuario de
droga, mas 28,9% deles disseram tentar reduzir a dose nesses casos. As caracteristicas dos pacientes
mais frequentemente consideradas pelos profissionais como sugestivas de uso de drogas pertenciam a
categoria “consequências emocionais/fisicas/sociais e sinais de abstinencia” (70,6%) e insistencia pelo
opioide (55,9%), mais do que a aparencia pessoal (0,0%). Conclusao: A prevalencia de suspeitos foi
semelhante a estudos realizados em departamentos de emergencia, sugerindo que os auxiliares e
tecnicos de enfermagem foram cuidadosos na estimativa de suspeicao. Os resultados obtidos contrariam
a literatura, pois indicaram que os “suspeitos” de serem usuarios de droga receberam mais analgesicos
opioides. Assumindo-se a premissa de que os profissionais identificaram corretamente os usuarios de
drogas, pode-se explicar o maior recebimento de opioide pelos “suspeitos”, pelas caracteristicas
comportamentais e emocionais: maior inquietude, insistencia verbal e talvez menor alivio da dor, pois
usuarios de droga podem desenvolver tolerancia. A administracao de analgesicos, especialmente em
esquema “se necessario”, e uma decisao importante da enfermagem que pode contribuir para o alivio da
dor, dai a importancia de entender as motivacoes que influenciam os profissionais nessa decisao.
Palavras-chave: Usuários de droga, Equipe de enfermagem, Dor, Analgésicos.

Abstract: Introduction: The literature suggests that the fear of opioid dependence and a barrier to pain
relief, especially when there is suspicion of use of these drugs. However, this hypothesis lacks empirical
testing. Objectives: To compare the behavior of nurses in the administration of opioids and non opioid
analgesics, where there is suspected or not the patient is User drug, to identify the prevalence of patients
with suspected drug use and know the characteristics of patients who nursing professionals consider as
indicators of drug use. Method Cross-sectional study with patients and nursing staff (assistants and
technicians). Included were 507 patients with orthopedic trauma and prescription of opioid analgesic,
hospitalized in four hospitals in Londrina, Parana, from February 2011 to March 2012, and 199
professionals responsible for the administration of medication to these patients. Each patient received
three assessment practitioners and considered "patient suspected" that indicated by at least one
professional. The primary outcomes were 1) administered amount of opioid analgesics and opioids not
prescribed under "if necessary" and at a fixed time in the last 24 hours, 2) prevalence of patients
suspected of drug use, 3) conduct of the professionals in the solicitation the opioid; 4) Characteristics of
patients that practitioners consider suggestive of drug use. In the analysis we used the chi square, Fisher
and Mann-Whitney, and level of significance of 5%. Results: The prevalence of suspected patients was
6.86%, higher in men (p <0.036) and girls (p <0.001). "Patients suspected" received more opioids "if
necessary" (p = 0.037) and to 30% of the maximum possible dose, compared to 20% for "not suspicious."
The administration between "suspicious" and "not suspects" did not differ regarding opioids prescribed at
a fixed time, however, made up of 10% of the administered dose for both groups. Among the respondents,
75.6% reported keeping with opioid analgesia, even when there is suspicion that the patient be User drug,
but 28.9% of them said they try to reduce the dose in these cases. The characteristics of patients most
often considered by professionals as suggestive of drug belonging to the category "consequences
emotional / physical / social and signs of abstinence" (70.6%) and insistence by opioids (55.9%), more
than the personal appearance (0.0%). Conclusion: The prevalence of suspects was similar to studies
conducted in emergency departments, suggesting that nursing assistants and technicians were careful in
the estimate of suspicion. The results contradict the literature, it indicated that the "suspected" of being
drug users received more opioid analgesics. Assuming the premise that professionals correctly identified
the drug users, can explain the higher receiving opioids for "suspects", the emotional and behavioral
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characteristics: high anxiety, verbal insistence and perhaps less pain relief because users drug may
develop tolerance. The administration of analgesics, especially in schema "if necessary", and a nursing
major decision that can contribute to pain relief, hence the importance of understanding the motivations
that influence professionals in this decision.
Key words: Pain, Drug users, Analgesics, Nursing team.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18064
RISSATO, Maria de Almeida Rocha. Erros de dispensação de medicamentos em hospital
universitário no Paraná. 2012. p. 130. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Serviço de saúde pública
Linha de Pesquisa:
Orientador: Lieber, Nicolina Silvana Romano
Resumo: Introdução - Os medicamentos contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de
vida das pessoas, mas não são isentos de riscos. Os erros envolvendo medicamentos têm recebido
atenção dos profissionais, das instituições e das autoridades sanitárias no mundo todo. Em hospitais, a
farmácia é elo importante no complexo processo de utilização de medicamentos interligando várias ações
desenvolvidas em diferentes setores. Sua estrutura física, recursos humanos e tecnológicos e sua
organização são fundamentais na prevenção dos erros com medicamentos. Objetivo - Avaliar erros de
dispensação de medicamentos em hospital e os fatores envolvidos. Métodos A pesquisa foi realizada em
um hospital universitário no Paraná, utilizando-se de três estratégias. 1ª Foram conferidos, de acordo
com a prescrição, os medicamentos dispensados pela farmácia para as clínicas médica e cirúrgica no
período de 4 a 19 de janeiro de 2010. Os medicamentos analisados eram separados utilizando-se a cópia
carbonada da prescrição e dispensados de forma individualizada por paciente ou coletiva, em
embalagem plástica (caixas ou sacos), separados por horário de administração, para 24 horas de
atendimento. 2 a - Foram entrevistados 19 funcionários da farmácia envolvidos no processo de
dispensação sobre erros nesse processo. 3ª Foram avaliados dezenove relatos voluntários de erros de
dispensação de medicamentos ocorridos no hospital, entre outubro de 2006 a janeiro de 2010.
Resultados Foram analisadas 259 dispensações, 1.963 medicamentos e 4.099 doses. Durante a
observação, houve 61 erros de dispensação em 48 prescrições. Os erros ocorreram em 3,2 por cento dos
medicamentos e em 1,71 por cento das doses dispensadas. Os erros de dispensação mais freqüentes
foram: omissão de medicamento prescrito (23 por cento ); dispensação de medicamento não prescrito
(14,8 por cento ); medicamento dispensado na ausência de informação ou contendo informação duvidosa
ou ilegível (14,8 por cento ); concentração incorreta (9,8 por cento ); horário incorreto (9,8 por cento ) e
medicamento incorreto (6,6 por cento ). Os erros estiveram associados ao número de medicamentos por
prescrição e 33 por cento dos erros envolveram medicamentos potencialmente perigosos. Nas
entrevistas, foram relatados, como fatores contribuintes para a ocorrência de erros de dispensação,
problemas relacionados à comunicação, como: legibilidade da grafia dos prescritores; prescrições
ambíguas, incompletas ou confusas e similaridade dos nomes de medicamentos. Em relação às
condições de trabalho destacaram-se: pouco tempo para dispensação, sobrecarga de trabalho, nível de
ruído, interrupções e distrações. Quanto às questões pessoais, 50 por cento relataram falta de
conhecimento sobre medicamentos, estresse e cansaço. Os tipos de erros e os fatores envolvidos foram
similares aos de pesquisas semelhantes. Conclusões Os dados sugerem baixa frequencia de erros
quando comparados a outros estudos nacionais, o que pode ter ocorrido pela organização do processo
de dispensação, dividido em etapas (triagem da prescrição, fracionamento e reembalagem, separação e
fechamento das embalagens). A conferência dos medicamentos pela enfermagem e a notificação
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voluntária mostraram-se importantes na identificação de erros de dispensação. A investigação das
circunstâncias de ocorrência dos erros pode oferecer informações importantes para desenvolver
estratégias de prevenção.
Palavras-chave: Sistema de medicação em hospital, Farmocovigilância, Erro de medicação, Segurança
do paciente

Abstract: Introduction - Drugs make a significant contribution to improving people's quality of life, but are
not without risks. Errors involving medications have attracted attention of health professionals, institutions
and authorities worldwide. In hospitals, the pharmacy is an important link in the complex drug use
process, as it interconnects various actions carried out in different areas. Its physical structure, human and
technological resources, and its organization are critical in drug error prevention. Objective - Evaluate drug
dispensing errors in hospitals and the factors involved. Methods - The survey was conducted at a
university hospital in the state of Paraná, using three strategies. 1 st - The drugs the pharmacies
dispensed to the medical clinics and to surgery were compared to the prescriptions in the period ranging
from January 4 to 19, 2010. The drugs under analysis were segregated using the carbon copy of the
prescription and dispensed individually, per patient, or collectively, in plastic packaging (boxes or bags),
separated by time of administration for 24 hours of care. 2 nd - Nineteen employees involved in the
pharmacy dispensing process were interviewed concerning errors in this process. 3 rd - Nineteen
voluntary reports of medication dispensing errors occurring in the hospital between October 2006 and
January 2010 were evaluated. Results - 259 dispensations, 1,963 drugs and 4,099 doses were analyzed.
During the observation period, there were 61 dispensing errors in 48 prescriptions. The errors occurred in
3.2 per cent of the drugs and in 1.71 per cent of doses dispensed. The most common dispensing errors
were: omission of a prescribed drug (23 per cent ); dispensing of a drug that had not been prescribed
(14.8 per cent ); drug dispensed in the absence of information or containing questionable or unreadable
information (14.8 per cent ); improper concentration (9.8 per cent ); wrong time (9.8 per cent ); and wrong
drug (6.6 per cent ). The errors were associated with the number of drugs per prescription, and 33 per
cent of the errors involved potentially dangerous drugs. During the interviews, issues related to
communications were reported as contributing factors to dispensing errors and included readability of the
prescriber's spelling, ambiguous, incomplete, and confusing prescriptions, in addition to drug name
similarity. Insofar as working conditions were concerned, the following matters stand out: little time for
dispensing, work overload, noise levels, interruptions and distractions. As for personal issues, 50 per cent
reported a lack of knowledge about drugs, stress and fatigue. The types of errors and the factors involved
were similar to those of similar surveys. Conclusions - The data suggest a low frequency of errors when
compared to other national studies, which may have occurred on account of the organization of the
dispensing process, divided into steps (screening prescription, fractioning and repackaging, sorting and
closing of packages). Drug checking by the nurses and voluntary reporting were important in identifying
dispensing errors. The investigation of the circumstances under which errors occurred can provide
important information to develop prevention strategies.
Key words: Drug Errors, Hospital Medication System, Patient Safety, Pharmacovigilance.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6135/tde-17052012120257/publico/MariaRissato.pdf

Nº de Classificação: 18065
ANDRADE, Rubia Laine de Paula. Porta de entrada para o diagnóstico da tuberculose pulmonar:
avaliação dos serviços de saúde em Ribeirão Preto, 2009. 2012. p. 87. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde e Sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: Considerando a importância do diagnóstico oportuno da tuberculose (TB) pulmonar enquanto
estratégia para o controle da doença, bem como a trajetória das políticas de reorganização do setor
saúde no Brasil no âmbito dos serviços de atenção básica (AB) enquanto porta de entrada para o
diagnóstico e manejo dos casos da doença, este estudo teve como objetivo avaliar os serviços de porta
de entrada (atenção básica / pronto-atendimento) para o diagnóstico da TB pulmonar em Ribeirão Preto,
2009. Para isto, foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, do tipo inquérito exploratório,
elaborado com base no referencial de avaliação da qualidade dos serviços de saúde e seus
componentes: estrutura-processoresultado. Os dados foram coletados em 2009 através de fontes
secundárias e entrevista com 90 profissionais de saúde (médicos / equipe de enfermagem) dos serviços
de AB e 68 das unidades de pronto-atendimento (PA) de Ribeirão Preto. Na análise dos dados das
entrevistas, foram construídos indicadores de estrutura (recursos humanos / físicos) e processo
(reconhecimento do problema), sendo que para as perguntas com respostas dicotômicas considerou-se
como indicador a proporção de ocorrência de cada item avaliado e para as questões com escala Likert de
resposta (valores de 1 a 5), o valor médio de todas as respostas dos profissionais de saúde ao item
avaliado. A partir dos dados obtidos de fontes secundárias, foram construídos dois indicadores de
processo (diagnóstico): proporção de sintomáticos respiratórios examinados e proporção de diagnósticos
de TB realizados segundo o número esperado. Os indicadores foram analisados individualmente, bem
como a relação destes com os tipos de unidades de saúde (AB / PA), a partir do teste qui-quadrado para
proporções, teste exato de Fisher e análise fatorial de correspondência múltipla (AFCM). Os resultados
da AFCM apresentou semelhança com os demais resultados do estudo, mostrando as seguintes
associações: AB - não tem geladeira; não tem equipamento de Raio-X; local ruim destinado à coleta de
escarro; quase sempre há disponibilidade suficiente de profissionais; às vezes tem sobrecarga de
trabalho; solicitam baciloscopia; às vezes apresentam dificuldade para convencer o doente a colher
escarro. PA - não tem formulário para solicitar baciloscopia; não tem pote para coleta de escarro; tem
equipamento de Raio-x; local muito ruim destinado à coleta de escarro; quase nunca há disponibilidade
suficiente de profissionais; sempre tem sobrecarga de trabalho; não solicitam baciloscopia; sempre
apresentam dificuldade para convencer o doente a colher escarro. Além disso, verificou-se que os
serviços de AB (5,5% [4,9-6,1%]) têm apresentado uma proporção maior de sintomáticos respiratórios
examinados que os serviços de PA (3,6% [3,2-3,9%]), embora os dois tipos de serviços apresentem
desempenhos semelhantes em relação à proporção de diagnósticos realizados: 5,8% [3,7- 8,0%] na AB e
5,4% [4,0-6,9%] no PA. Por meio destes resultados, concluiu-se que falhas no planejamento em relação à
provisão de recursos materiais, bem como na gestão de recursos humanos nas unidades de PA são
aspectos que podem estar levando a uma baixa proporção de sintomáticos respiratórios examinados
neste local; nos serviços de AB, parece que o problema encontra-se principalmente na falta de
responsabilização da equipe pela população da área de abrangência das unidades de saúde, bem como
na baixa resolutividade destes serviços para examinar os sintomáticos respiratórios e firmar os
diagnósticos de TB.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação dos serviços de saúde, Tuberculose.

Abstract: Considering the importance of timely diagnosis of pulmonary tuberculosis (TB) as a strategy to
control the disease, as well as the trajectory of the political reorganization of the health sector in Brazil in
the context of primary health care (PHC) as a place for TB diagnosis and case management, this study
aimed to evaluate the first contact services (PHC/emergency services (ES)) in pulmonary TB diagnosis in
Ribeirao Preto in 2009. For this, a descriptive and exploratory epidemiological study was performed based
on the framework of health services quality evaluation and their components: structure-process-outcome.
The study was conducted in Ribeirao Preto in 2009. Data were collected through secondary sources and
interviews with 90 health care workers (doctors and nursing staff) from PHC and 68 from ES. The data
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provided from the interviews were used to create indicators of structure and process. For questions with
dichotomous responses, the indicator was considered as the proportion of occurrence of each evaluated
item, and for the questions with Likert response scale (values from 1 to 5), as the average of all responses
of health professionals. From the data obtained from secondary sources, we created two additional
process indicators: the proportion of individuals with respiratory symptoms examined and the proportion of
TB diagnosis according to the number expected. The indicators were examined individually, as well as
their relationship with the types of health care facilities (PHC/ES) using a chi-square test, Fisher's exact
test and multiple correspondence factorial analysis (MCFA). The results of the MCFA were similar to the
other results of the study, showing the following associations: PHC services do not have a refrigerator; do
not have X-ray equipment; have a poor place for sputum collection; almost always have sufficient
availability of professionals; sometimes have work overload; request sputum smear microscopy;
sometimes present difficulty in convincing the patient to collect sputum. ES do not have a form to request
sputum smear microscopy; do not have vessel to collect sputum; have x-ray equipment; have a very poor
place for sputum collection; almost never have sufficient availability of professionals; always have work
overload; do not request sputum smear microscopy; always have difficulty in convincing the patient to
collect sputum. Furthermore, it was found that the PHC services (5.5% [4.9 to 6.1%]) have shown a higher
proportion of individuals with respiratory symptoms examined than the ES (3.6% [3.2 -3.9%]), although the
two types of service have similar performance in relation to the proportion of diagnoses made: 5.8% [3.7
to 8.0%] in PHC and 5.4% [4.0 to 6.9%] in ES. Through these results we concluded that failures in
planning regarding the provision of material resources and in human resources management in ES is
probably leading to a low proportion of individuals with respiratory symptoms examined in this place. In the
PHC services, it seems that the problem is found mainly in the lack of accountability for the population of
the area of health facilities, as well as the low resolubility of these services to examine the individuals with
respiratory symptoms and establish the diagnosis of TB.
Key words: Health Services Evaluation, Primary Health Care, Tuberculosis.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-20082012152250/publico/RubiaLaineAndrade.pdf

Nº de Classificação: 18066
ESPIRITO SANTO, Tiago Braga do. Gênero e Enfermagem: reafirmação de papeis sociais na Seção
Feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (1920-1921). 2012. p. 244. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Oguisso, Taka
Resumo: Tendo como objeto as relações sociais, por meio dos discursos de gênero relacionados à
inauguração da seção feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), na
reafirmação de poder dos papeis sociais, o presente estudo toma como objetivos: descrever as
circunstâncias empreendidas para o produto em seção feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e
Enfermeiras, ou seja, a Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, exclusiva para mulheres;
analisar as relações sociais de gênero, por meio das fontes relacionadas à Escola Profissional de
Enfermeiras Alfredo Pinto, na sistemática educacional da Enfermagem; e discutir as relações sociais de
gênero como estratégia para a instalação de um modelo profissional de assistência em prol do
desenvolvimento da enfermagem brasileira. A delimitação temporal do estudo abrange o período 1920 a
1921, tendo em vista o intervalo em que ocorreu o processo de formação da primeira turma da seção
feminina da EPEE, à época denominada Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto (EPEAP), atual
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Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (EEAPUNIRIO). Este fato histórico se deu na cidade do Rio de Janeiro, capital do país, no início do período
republicano, mais especificamente na Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro. Foram utilizadas para
esta pesquisa a mais diversa gama de fontes históricas, como os Relatórios Ministeriais, periódicos, livro
de atas das instituições relacionadas, materiais didáticos utilizados na EPEAP, documentos das alunas e
Enfermeiras matriculadas para o curso de 1921 além dos Anais da Colônia de Alienadas do Engenho de
Dentro. A análise desse material foi realizada a luz dos postulados de Joan Scott, evidenciando as
questões relacionadas ao Gênero - Relações Sociais de Sexo. O desdobramento da Escola Profissional
de Enfermeiras e Enfermeiros, inaugurada em 1890, em duas seções, sendo uma delas exclusivamente
feminina determinou uma trajetória educacional, que contribuiu diretamente na profissionalização da
Enfermagem e em um determinado perfil profissional. Desta forma, o ingresso da mulher no mundo da
educação e do trabalho através da profissionalização da Enfermagem pelo curso de Enfermeiras,
inaugurado em 1921 pela Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, ocorre de forma contraditória,
pois ao mesmo tempo em que feminizou a profissão, através da reafirmação do papel social
historicamente construído e socialmente aceito, permitiu um avanço no processo emancipatório feminino,
ao passo que minimiza a dominação do espaço privado ao tornar-se assalariada e parte integrante da
classe trabalhadora, tornando-se uma estratégia bem sucedida, por meio do discurso de gênero,
produzido em prol da Enfermagem brasileira na reafirmação de papeis sociais do feminino com
significação de poder.
Palavras-chave: Trabalho feminine, História da enfermagem, Identidade de gênero.

Abstract: Having as object the social relations, through discussions regarding genres related to the
opening of the female section of the Professional School of Male and Female Nurses (EPEE[port.]), the
reaffirmation of the social roles power, this study has as objectives: describing the circumstances
undertaken by the subject in the female section of the Professional School for Male and Female Nurses
(Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto), Exclusive for women, analyzing the genre relation
through the sources related to the Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto in the educational
systematic of nursing, and discussing the genre relation as an strategy for the installation of an assistance
professional pattern to support the development of Brazilian nursing. The time limitation of the study is
between 1920 and 1921, taking in consideration the time that occurred the process of graduation of the
first class of the female section from EPPE [port.], at the time named Professional School of Female
Nurses Alfredo Pinto (EPEAP [port.]), currently School Of Nursing Alfredo Pinto (EEAP - UNIRIO [port.]).
This historic fact took place in Rio de Janeiro, capital of the country (at the time) more accurately in the
Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro. For this research were used the most varied historic
sources such as: Periodic ministerial reports, books of records from the related institutions, teaching
supplies from the Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto (EPEAP [port.], documents from
the students and nurses registered in the course of 1921 and annals from the Colônia de Alienadas do
Engenho de Dentro. The analysis of these materials was made with the shed light of the postulates from
Joan Scott showing the issues related to genre Social Relations of Genre. The unfolding of the School of
Male and Female Nurses that opened in 1890, in two sections, being one of those exclusively female,
determined an educational strategy that contributed directly to the professionalization of nursing and a
certain professional profile. This way, the insertion of women in the world of education and
professionalization of nursing by the nursing course that began in 1921, in the School of Professional
Female Nurses Alfredo Pinto, happens in a contradictory way, because at the same time it feminized the
profession, through the reaffirmation of the historically built and socially accepted, at the same time it
allowed an advance in the emancipatory process of women, in a way that it minimizes the domination of
private spaces, by becoming waged and part of the working class, being a well successful strategy, by the
reasoning of genre, produced to entice the professionalization of Brazilian Nursing in the reaffirmation of
female social roles with a meaning of power.
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Key words: Genre identity, Female work, History of Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-09052012124247/publico/Tiago_Braga.pdf

Nº de Classificação: 18067
CRUZ, Keila Cristianne Trindade da. "Qualidade de vida relacionada à saúde dos idosos sem
sintomas depressivos do Estudo SABE". 2012. p. 174. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Informação/Comunicação em Saúde e Enfermagem
Orientador: D'Elboux, Maria José
Resumo: A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é uma forma utilizada para avaliar a saúde
das pessoas bem como detalhes subjetivos de suas vidas. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a
QVRS dos idosos sem sintomas depressivos do Estudo SABE por meio do SF-12 e de variáveis que
contemplem as características peculiares dessa faixa etária. O presente estudo foi realizado a partir dos
dados do Estudo Longitudinal Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) coletados em 2006, com uma
amostra representativa de 1031 idosos residentes no município de São Paulo, sem sintomas depressivos
que responderam o “The Medical Outcomes Study 12-item Short-Form Health Survey” (SF-12). Os
escores do SF-12 são resumidos em dois grandes componentes, o escore do componente físico (ECF) e
o escore do componente mental (ECM). Partindo-se do pressuposto de que a QVRS na velhice envolve
outros valores não contemplados no SF-12, foi realizada uma busca na literatura sobre os significados
atribuídos por idosos brasileiros sobre QV e agrupados em quatro categorias de informações contidas no
questionário do Estudo SABE 2006: a categoria sociodemográfica, relacionada à saúde, de
relacionamento/apoio e de bem-estar subjetivo. Os ECF e ECM do SF-12 foram categorizados em tercis
sendo o primeiro constituído pelos escores mais baixos dos componentes e os demais pelos escores
intermediários e mais altos, respectivamente. Foi realizada a Regressão Logística Multinomial para
modelar a chance de um idoso pertencer a um dos tercis de cada componente de QVRS. Os
componentes físico e mental apresentaram médias e amplitudes de variação maiores para os homens,
com exceção do ECF cuja variação foi maior para as mulheres. No ECF, o maior número de idosos
apresentam piores valores desse componente. Houve associação significativa entre o componente físico
e sexo, faixa etária, ter casa própria, escolaridade, morbidades, número de medicamentos, dificuldade
para ABVDs e AIVDS, paz/tranquilidade e religião. Em relação ao componente mental, houve associação
significativa com ter dinheiro suficiente, escolaridade, morbidade, número de medicamentos, sentir-se
nutrido, sentir-se amado pela família, APGAR de Família, paz/tranquilidade e satisfação com a vida. No
componente físico houve influência das categorias sociodemográfica e relacionadas à saúde e no
componente mental, de variáveis pertencentes às categorias dados sociodemográficos, relacionados à
saúde e bem estar subjetivo. Espera-se com esse trabalho subsidiar o planejamento e implantação de
intervenções que visem favorecer a QV do idoso.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18068
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SOUZA, Mara Cristina Bicudo de. O trabalho no Centro de Material e Esterilização. 2012. p. 238.
Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Saúde e Trabalho
Orientador: Iguti, Aparecida Mari
Resumo: Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) é parte fundamental de suporte à
assistência hospitalar, mas tem sido pouco estudado, em relação às questões de trabalho-saúde. A
realização desta pesquisa justifica-se pela importância do setor na esfera hospitalar e pela escassez de
estudos, em particular os relacionados às categorias da enfermagem. Objetivos: investigar a natureza
do trabalho e a importância do gestor no contexto do CME, caracterizando as rotinas das equipes e,
considerando as possíveis repercussões
à saúde dos trabalhadores. Métodos: estudo descritivo,
realizado a partir de uma abordagem qualitativa inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho (AET),
por meio de entrevistas com os funcionários de enfermagem e com a enfermeira responsável pela
equipe,e, por observações diretas e registro em fotos e filmes. Resultados e Discussão: após breve
caracterização do hospital e do CME,
apresenta-se a descrição do perfil dos funcionários e das
atividades realizadas, incluindo as condições de trabalho. A rotina revela-se essencial para dar conta do
trabalho e é modificada pelos turnos, pelos trabalhadores com sua experiência, pelos diferentes modos
operatórios. Denota-se casos de perda auditiva distúrbios osteomusculares, dores lombares, lesões de
coluna vertebral, estresse, alterações
de humor e hipertensão arterial sistêmica. O trabalho da
enfermeira, que se supõe de gestão e supervisão, concentra-se mais no produto do processamento de
artigos, materiais e equipamentos e menos nas dinâmicas das equipes e dos
trabalhadores. A
preocupação com o controle e manutenção da esterilização dos materiais revela-se no monitoramento
regular e no registro de testes e da manutenção das máquinas. Conclusões: trata-se de um trabalho
com características complexas e, apesar de ser visto como manual, rotineiro e normatizado, apresenta
exigências físicas e mentais significativas. Existe a
percepção, pelos trabalhadores, da falta de
reconhecimento desse trabalho, reforçada por certa negligência em relação à infraestrutura, no que se
refere a aquisição de novos equipamentos e manutenção dos existentes.
Palavras-chave: Centro de Material e Esterilização, Condições de trabalho, Enfermagem, Saúde do
trabalhador.

Abstract: Introduction: The Material and Sterilization Center (MSC) is a fundamental support for hospital
care, but has been little studied in relation to issues of work and health. This research is justified by the
importance of the sector within the hospital sphere and the lack of studies, particularly those related to
nursing categories. Objectives: This study aims investigate the nature of work and the importance of the
manager in the context of CME, featuring the routines of the teams, considering the possible impact on
workers' health. Methods: A descriptive study are made with a qualitative approach inspired by the
Ergonomic Work Analysis (EWA), through interviews with nursing staff and the nurse responsible for the
team, and by direct observation and recording of photos and videos. Results and Discussion: After a brief
characterization of the hospital and the CME, it is presented the description of the staff profile and their
activities, including working conditions. The routine is revealed essential to deal with work and it is
modified by shifts, by the workers with their experience, by the different operational modes. There have
been cases of hearing loss, musculoskeletal disorders, back pain, spinal injuries, stress, mood alterations
and hypertension. The work of the nurse who assumes the management and supervision focuses more on
product processing of articles, materials and equipment and less on the dynamics of teams and workers. It
concerns to the control and maintenance of sterilization of materials disclosed in the regular monitoring
and recording of tests, and maintenance of machines. Conclusions: This study reveals complex traits of
the work and despite being seen as a manual, routine and standardized, has significant physical and
mental demands. The workers' perception is a lack of recognition of this work, strengthened by a certain
neglect of infrastructure, as regards the acquisition of new equipment and maintenance of existing ones.
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Key words: Central supply and sterilization, Working conditions, Occupational health, Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000849183

Nº de Classificação: 18070
COLUCI, Marina Zambon Orpinelli. Desenvolvimento e validação de um questionário para avaliação
de riscos para sintomas osteomusculares relacionados a enfermagem. 2012 . p. 189. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Saúde e Educação
Orientador: Alexandre, Neusa Maria Costa
Resumo: Os trabalhadores da área de saúde, destacando-se os de enfermagem, são um grupo de risco
para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Os objetivos desta pesquisa foram desenvolver
um questionário que avalia a percepção dos trabalhadores de enfermagem sobre os fatores do trabalho
que podem contribuir para sintomas
osteomusculares, avaliar suas propriedades psicométricas e
analisar os resultados dos instrumentos de medidas. O desenvolvimento do questionário seguiu normas
metodológicas de construção e adaptação de instrumentos. Foi realizada uma revisão na literatura,
identificação de instrumentos de medida e realização de entrevistas com uma amostra da população
alvo da pesquisa. Os domínios, itens e o instrumento como um todo tiveram seu conteúdo avaliado por
dois comitês de especialistas. Após a validade de conteúdo, foi realizado um pré-teste. Os dados foram
obtidos por meio de entrevistas junto a 370 trabalhadores de enfermagem de dois hospitais. A coleta de
dados foi
realizada a fim de se avaliar as qualidades psicométricas da versão final denominada
“ErgoEnf – Questionário para levantamento de risco ergonômico em trabalhadores de Enfermagem”,
sendo composta por 32 itens distribuídos em quatro domínios. A validade de constructo foi analisada por
análise fatorial, pela técnica dos grupos conhecidos (com trabalhadores de enfermagem e da área
administrativa) e pela validade convergente, correlacionando os resultados do instrumento com a Escala
numérica de dor, com o SF- 36 e com o Questionário de avaliação do desempenho no trabalho (WRFQ).
A confiabilidade foi verificada por meio da consistência interna e da estabilidade (teste- reteste). Foi
realizada análise descritiva e avaliação da validade de constructo por meio da técnica de análise fatorial
confirmatória, do teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos conhecidos e do coeficiente
de correlação de Spearman para
correlacionar os escores do novo questionário com os demais
instrumentos de medidas. A
consistência interna foi avaliada por meio do alfa de Cronbach. Foi
estimado o Coeficiente de Correlação Intra-classe (CCI) para avaliar a estabilidade da medida. Os
resultados indicaram que a análise fatorial confirmatória foi o modelo fatorial mais adequado uma vez
que apresentou todos os índices de ajustes satisfatórios, confirmando a estrutura pré- definida do
questionário. Verificou-se também uma diferença significativa (p < 0,01) entre
as respostas dos
trabalhadores de Enfermagem e da área administrativa em todos os domínios do ErgoEnf, apontando
para evidência de validade discriminante desse instrumento. As correlações entre o novo questionário e
a Escala Numérica de Dor e domínios do SF-36 e do WRFQ foram significativas (p < 0,01) e a maior
parte delas de moderada magnitude. O alfa de Cronbach variou de 0,89 a 0,91. O CCI oscilou entre 0,64
e 0,76, o que indica estabilidade da medida. A média dos valores dos domínios do ErgoEnf mostrou que
os trabalhadores de Enfermagem percebem os fatores
biomecânicos exercendo uma influência
moderada para o surgimento de sintomas
osteomusculares, enquanto os fatores ambientais,
organizacionais e psicossociais como uma influência mínima relacionada aos sintomas. Portanto, o
processo de
desenvolvimento e validação do “ErgoEnf - Questionário para levantamento de risco
ergonômico em trabalhadores de Enfermagem” evidenciou resultados que indicam
qualidades
psicométricas adequadas do questionário, permitindo assim que este possa ser utilizado em estudos
ergonômicos com trabalhadores de equipe de Enfermagem.
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Palavras-chave: Enfermagem, Fatores de risco, Questionário, Saúde do trabalhador, Transtornos
traumáticos cumulativos.

Abstract: The health care workers are a risk group for developing musculoskeletal disorders, especially
nurses. The objectives of this research were to develop a questionnaire that evaluates the perception of
nursing workers to job factors that may contribute to
musculoskeletal symptoms, to evaluate its
psychometric properties, and to analyze the
instruments’ results. The development of survey
methodologies followed standards of construction and adaptation tools. Literature reviews, identification
of measurement
instruments and interviews with a sample of the survey’s target population were
performed. The development stages of domains, items and the instrument as a whole had its content
assessed by two expert committees. After the content validity, a pre-test of the
questionnaire was
performed. Data were obtained through interviews with 370 nursing workers of two hospitals. Data
collection was carried out in order to evaluate the psychometric qualities of the final version: “ErgoEnf Questionnaire to evaluate ergonomic risk in nursing”, which was composed by 32 items distributed in
four domains. The construct validity was analyzed by the factorial analysis, the technique of the known
groups (nursing workers and administrative workers) and by the convergent validity, comparing the
results of the instrument with the answers to the Numeric pain scale the SF- 36, and the Work Role
Functioning Questionnaire (WRFQ). Reliability was assessed through internal consistency and stability
(test-retest). Different quantitative analysis were
performed, i.e., descriptive analysis, technique of
confirmatory factor analysis, the Mann- Whitney test to compare known groups, the Spearman correlation
test to correlate the new questionnaire scores with other measurement instruments, Cronbach's alpha to
study the internal consistency, and the Intra-class Correlation Coefficient (ICC) to investigate the stability.
The confirmatory factor analysis indicated that the questionnaire indices are all tweaking satisfactory,
confirming the pre-defined structure of the questionnaire. There was also a significant difference (p
<0.01) between the responses of nursing staff and administrative area workers in all domains of ErgoEnf.
The correlations between the new questionnaire and Numeric pain scale, SF-36 and WRFQ were all
significant (p <0.01) and most of them of moderate magnitude. Cronbach's alpha calculated to verify the
instrument's internal consistency ranged from 0.89 to 0.91. ICC values ranging from 0.64
to 0.76
indicated the stability of the questionnaire. The mean values of the ErgoEnf
domains showed that
nursing workers perceived biomechanical factors exerting a moderate influence to the development of
musculoskeletal symptoms, whereas environmental, organizational and psychosocial factors showed a
minimal influence related to the symptoms. Therefore, the process of development and validation of the
“ErgoEnf - Questionnaire to evaluate ergonomic risk in nursing” was completed with results that indicate
good psychometric properties for use in ergonomic studies with nursing workers.
Key words: Musculoskeletal diseases, Risk factors, Occupational health, Nursing, Questionnaires.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000846466

Nº de Classificação: 18072
MENDEZ, Roberto Della Rosa. Efeito de intervenção motivacional no comportamento de caminhada
em coronariopatas. 2012 . p. 152. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Roberta Cunha Matheus
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Resumo: O objetivo deste estudo foi examinar o efeito de intervenção motivacional baseada em teoria
(Programa Caminhar) para promover o comportamento de caminhada entre pacientes com doença
arterial coronária (DAC), por meio do fortalecimento dos determinantes psicossociais do comportamento,
especificamente a atitude e o controle comportamental percebido. Um total de 84 pacientes foram
randomizados nos grupos Intervenção (GI; n=44) e Controle (GC; n=40). Trata-se de estudo
experimental, randomizado, realizado em três etapas. Na abordagem inicial (T0) foram obtidas as
variáveis sociodemográficas, clínicas, comportamentais - medida autorrelatada da frequência de
caminhada (derivada do Questionário para identificação dos fatores psicossociais determinantes do
comportamento de atividade física em coronariopatas - QCAF), medida da capacidade física limitada por
sintomas (Veterans Specific Activity Questionnaire - VSAQ) e a medida objetiva do comportamento de
realizar a caminhada, estimada pelo número de passos (pedômetro). Foram também avaliadas as
variáveis psicossociais - intenção, atitude, controle comportamental percebido e autoeficácia. Uma
semana após a abordagem inicial (T1s), os pacientes do GI retornaram para as sessões de intervenção.
A prática guiada e a comunicação persuasiva foram os métodos derivados de teorias utilizados para
fortalecer a atitude e o controle comportamental percebido, respectivamente. O reforço da estratégia
persuasiva entre os participantes do GI ocorreu pelo envio semanal de mensagens pelo correio. Os
participantes do GC receberam os cuidados usuais oferecidos pelo serviço de saúde. Após dois meses
(T2) foram obtidas novas medidas das variáveis comportamentais e psicossociais, em ambos os grupos.
Os dados foram analisados por meio de análises descritivas e de comparação. Análises de regressão
foram realizadas para verificar o efeito da intervenção no comportamento e na intenção. O tamanho do
efeito (effect size) foi calculado para estimar a magnitude do efeito da intervenção. Os resultados
evidenciaram aumento significativo do comportamento autorrelatado de caminhada no GI, comparado ao
GC (d=0,89). A intervenção explicou 36,4% da variabilidade desta medida, embora não tenha explicado
as mudanças na capacidade física autorrelatada, na medida objetiva do comportamento e nas variáveis
psicossociais. A intervenção baseada na combinação dos métodos de comunicação persuasiva e prática
guiada foi efetiva para promover o comportamento de caminhada entre pacientes com DAC. Recomendase a realização de novos estudos com períodos mais longos de seguimento e emprego de medida ouro
para avaliação objetiva da atividade física com vistas a ratificar o efeito da intervenção na promoção de
estilo de vida ativo.
Palavras-chave: Atividade motora, Comunicação persuasiva, Enfermagem, Estudos de intervenção,
Isquemia miocárdica.

Abstract: This aimed of this study was to examine the effect of motivational intervention based on the
theory (Walking Program) to promote walking behavior among patients with coronary heart disease
(CAD), through the strengthening of psychosocial determinants of behavior, specifically the attitude and
behavioral control perceived. A total of 84 patients were randomized into intervention groups (GI, n = 44)
and control (CG, n = 40). This is a randomized experimental study with three stages. In the initial (T0)
were obtained sociodemographic, clinical, behavioral - as self-reported frequency of walking (derived from
the questionnaire to identify the psychosocial determinants of physical activity behavior in coronary
patients - QCAF), measurement of physical capacity limited by symptoms (Veterans Specific Activity
Questionnaire - VSAQ) and objective measure of behavior to make the walk, estimated by the number of
steps (pedometer). We also assessed the psychosocial variables - intention, attitude, perceived behavioral
control and self-efficacy. One week after the initial approach (T1s), the patients returned to the GI
intervention sessions. The guided practice and persuasive communication methods were derived from
theories used to strengthen the attitude and perceived behavioral control, respectively. Strengthening the
persuasive strategy among the participants of GI occurred by persuasive messages sent weekly by mail.
Participants in the CG received usual care offered by the health service. After two months (T2) were
obtained new measures of behavioral and psychosocial variables in both groups. The data form analyzed
using descriptive analysis and comparison. Regression analyzes were performed to determine the effect
of the intervention on behavior and intention. The size effect (effect size) was calculated to estimate the
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magnitude of the effect of the intervention. The results showed significant increase in self-reported walking
behavior in the IG compared to CG (d = 0.89). The intervention explained 36.4% of the variability of this
measure, although it failed to explain the changes in physical self-reported, the objective measurement of
behavior and psychosocial variables. The intervention based on a combination of methods of persuasive
communication and guided practice was effective in promoting walking behavior among patients with
CAD. It is recommended that further studies with longer periods of follow-up and use of gold as an
objective assessment of physical activity to ratify the effect of intervention in promoting active lifestyles.
Key words: Nursing, Intervention studies, Motor activity, Ischemic heart disease, Persuasive
communication.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18073
LEITE, Tania Maria Coelho. Trabalho do Enfermeiro com crianças hospitalizadas e o uso do
brinquedo terapêutico. 2012 . p. 137.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Silva, Eliete Maria
Resumo: O brinquedo é reconhecido como facilitador nas relações entre criança e profissional de saúde
e, também, como forma de minimizar os efeitos nocivos da hospitalização infantil. Entretanto,
percebemos uso restrito deste recurso no cotidiano hospitalar pelo enfermeiro pediatra. Este fato, aliado à
convicção de que crianças hospitalizadas necessitam mais do que cuidados físicos relacionados à sua
patologia, nos motivaram a desenvolver pesquisa sobre a utilização do brinquedo terapêutico. Assim,
este estudo teve como objetivo analisar o processo de trabalho do enfermeiro que atua em unidade de
internação pediátrica de um hospital escola do interior de São Paulo/Brasil, com ênfase na utilização do
brinquedo terapêutico como instrumento do cuidado. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e observação
participante, com 17 enfermeiros atuantes nesta unidade e analisados à luz do referencial do processo de
trabalho em saúde. Partindo do tema central, compreendendo a utilização do brinquedo terapêutico no
trabalho do enfermeiro pediatra, organizamos os dados empíricos em três categorias principais, que
foram estabelecidas de modo a contemplar os elementos do processo de trabalho: necessidades da
criança, da família e institucionais; práticas e relações presentes no trabalho; prescrições e interações na
atenção à saúde da criança. Os resultados apontam para um distanciamento do enfermeiro do objeto em
seu processo de trabalho, suas práticas são centradas no modelo biomédico, com predominância de
atividades técnicas e subordinadas ao trabalho médico. O Processo de Enfermagem é incompleto, há
dificuldade quanto à satisfação das necessidades essenciais da criança e utilização discreta de recursos
lúdicos e do brinquedo terapêutico. O processo de trabalho conturbado é uma das dificuldades apontadas
pelos enfermeiros para que o brinquedo terapêutico seja operacionalizado. Os resultados deste estudo
apontam para a necessidade de mudanças no processo de trabalho do enfermeiro pediatra que valorizem
a relação multiprofissional, a comunicação entre a equipe, a criança e o familiar acompanhante, bem
como a utilização de estratégias como o brinquedo terapêutico, possibilitando um atendimento mais
humanizado e qualificado. Porém, também são necessárias mudanças no paradigma do cuidado, para
que a satisfação das necessidades da criança e de sua família passe a ser o foco do processo de
trabalho. Torna-se imprescindível sensibilizar e informar enfermeiros, técnicos de enfermagem e gestores
sobre a prática do brinquedo terapêutico, garantir educação permanente voltada para o desenvolvimento
humano, bem como direcionar a assistência de enfermagem para o desenvolvimento infantil e
necessidades da criança, além de mudanças no processo de trabalho. Porém, isto só será possível se
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houver esforços para reestruturação da rotina institucionalizada por todos os membros da equipe de
saúde.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Jogos e brinquedos, Prática profissional.

Abstract: The play is recognized as a facilitator in relationship between child and health professional and
also as a way to minimize harmful effects of infant hospitalization. Nevertheless, there is still limited use of
this feature in the daily hospital activities by pediatric nurses. This fact, besides the conviction that
hospitalized children need more than physical care related to their disease, motivated me to develop
research on use of therapeutic play. Thereby, this study aimed to analyze the working process of nurses
who work in a pediatric unit of a teaching hospital in a city of São Paulo State, Brazil, with emphasis on
the use of therapeutic play as a tool for caring. It is a descriptive study with qualitative approach. Data
were collected using semi-structured interviews and participant observation. Subjects were 17 pediatric
nurses of the mentioned unit. Data were analyzed according to the theoretical framework of working
process in health. Considering the main theme, the comprehension on use of therapeutic play in the work
of pediatric nurses, it was organized empirical data in three main categories, which were established in
order to include elements of the working process: institutional, family and child needs; practices and
relationships present at work; prescriptions and interactions on child health care. Results have pointed to
a detachment from nurses of the object in their working process; their practices are focused on the
biomedical model, with predominance of technical activities and subordination to medical job. The Nursing
Process is incomplete; there are difficulties on meeting essential needs of children, as well as little use of
recreational resources and therapeutic play. The disturbed working process is one of the difficulties
pointed out by nurses for using therapeutic play. Results of this study have showed need for changes in
the working process of the pediatric nurses: changes that enhance multiprofessional relationship, enhance
communication between staff, children and family, and the use of strategies such as therapeutic play,
allowing a more humanized and qualified care. However, changes are also required in the caring
paradigm for satisfying the child and family needs and its becomes a focus of the working process. It is
essential to sensitize and inform nursing staff and managers about the practical therapeutic play, to
ensure ongoing education focused on human development, as well as direct nursing care to children's
development and needs, besides changes in the nursing working process. However, this is only possible if
there are efforts from all members of the healthcare team to restructure institutionalized routine.
Key words: Professional practice, Pediatric nursing, Play and playthings.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18074
SPANA, Thaís Moreira. Atividade física na afecção cardiovascular: adaptação cultural e desempenho
psicométrico da versão brasileira do Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire GSLTPAQ. 2012 . p. 205. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Roberta Cunha Matheus
Resumo: Este estudo teve como objetivo disponibilizar uma versão do Godin-Shephard Leisure-Time
Physical Activity Questionnaire (GSLTPAQ) para a língua portuguesa do Brasil e testar suas propriedades
de medida quando aplicado em pacientes com doença arterial coronária e hipertensão arterial e em
indivíduos saudáveis. Foi realizado o processo de adaptação cultural e para assegurar sua qualidade,
foram seguidas as etapas recomendadas internacionalmente - tradução, síntese, retro-tradução,
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avaliação por comitê de especialistas e pré-teste; seguidos pela avaliação da praticabilidade,
aceitabilidade, confiabilidade e validade. Foram aplicados instrumentos para caracterização
sociodemográfica e clínica, previamente submetidos à validação de conteúdo. A amostra foi composta
por 236 sujeitos, sendo 100 hipertensos, 100 indivíduos saudáveis e 36 coronariopatas. A praticabilidade
do GSLTPAQ foi avaliada pelo tempo despendido na entrevista e a aceitabilidade pelo percentual de
itens não respondidos e pela proporção de pacientes que responderam a todos os itens. Foi estimada a
confiabilidade quanto à estabilidade da medida (teste-reteste com uso do coeficiente de correlação
intraclasse - ICC). A validade convergente foi testada por meio das relações entre o escore do GSLTPAQ
e os escores da versão brasileira do Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke (Baecke-AFH domínios Exercício Físico no Lazer - EFL e Atividades de Lazer e Locomoção - ALL) e do Questionário
para identificação dos fatores psicossociais determinantes do comportamento de atividade física em
coronariopatas (Q-CAF). A validade divergente foi testada por meio da ausência de relação entre o
escore do GSLTPAQ e o escore do domínio Atividades Físicas Ocupacionais (AFO) do Baecke-AFH. A
validade de critério concorrente foi testada por meio da relação entre o escore do GSLTPAQ e escore da
versão brasileira do Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ), bem como com o consumo de
máximo de oxigênio direto (VO2pico) e predito (VO2pred). Foram calculados coeficientes de correlação
parcial com intervalo de confiança de 95% (ajustado para sexo, idade, escolaridade, IMC e presença ou
não de afecção cardiovascular) para testar os três tipos de validade. Quanto à praticabilidade, foi
observado curto tempo de aplicação do instrumento (3,0 minutos). Quanto à aceitabilidade, os
participantes responderam à totalidade dos itens. A análise do teste-reteste sugere confiabilidade quanto
à estabilidade temporal do instrumento (ICC=0,84). Os resultados apoiam as hipóteses previamente
estabelecidas. A validade convergente foi apoiada pela existência de correlações significativas entre o
escore do GSLTPAQ e os escores EFL (r=0,62; p<0,001) e ALL (r=0,16; p<0,05) do Baecke-AFH e o
escore do QCAF (r=0,62; p<0,001). A validade divergente foi confirmada pela ausência de correlações
significativas entre o escore do escore do GSLTPAQ e o escore do domínio AFO do Baecke-AFH (r=0,02;
p=0,73). A validade concorrente foi apoiada pela existência de correlações significativas entre o escore
do GSLTPAQ e as medidas de aptidão cardiorrespiratória - VO2pred (r=0,15; p<0,05) e VSAQ (r=0,23;
p<0,01). As análises sugerem que o GSLTPAQ apresenta propriedades de medida aceitáveis. Este
estudo disponibiliza para a comunidade científica um instrumento com evidências de confiabilidade e
validade para avaliação da atividade física de lazer na população brasileira, que poderá ser utilizado
como ferramenta de avaliação da efetividade de estudos de intervenção para promover ou incrementar
níveis de atividade física, bem como para avaliar resultados de programas de reabilitação cardiovascular.
Palavras-chave: Atividade motora, Doença das coronárias, Enfermagem, Estudos de validação,
Hipertensão, Psicometria, Questionários.

Abstract: This study was aimed at providing a version of the Godin-Shephard Leisure-Time Physical
Activity Questionnaire (GSLTPAQ) for the Portuguese language of Brazil and to test its measurement
properties when applied to patients with coronary heart disease and hypertension and healthy subjects.
The cultural adaptation process was carried out and in order to ensure its quality internationally
recommended steps were followed - translation, back-translation, evaluation by an experts committee,
synthesis and pre-test, followed by assessment of the practicability, acceptability, reliability and validity.
Instruments previously submitted to content validity were applied to obtain sociodemographic and clinical
data. The sample comprised 236 subjects - 100 hypertensive outpatients, 100 healthy individuals and 36
coronary heart disease outpatients. The practicability of GSLTPAQ was assessed by the time spent in the
interview and acceptability was evaluated by the percentage of unanswered items and the proportion of
participants who responded to all items. Reliability regarding the stability of the measure was estimated
(test-retest using the intraclass correlation coefficient - ICC). The convergent validity was tested by the
relations between the GSLTPAQ score and the scores of the Brazilian version of the Baecke Habitual
Physical Activity Questionnaire (Baecke-HPA - domains Physical Exercise in Leisure - PEL and Leisure
and Locomotion Activities - ALL) and the score derived from the Questionnaire to identify the psychosocial

1515

determinants of physical activity behavior in coronary patients (QCAF). The divergent validity was tested
by the absence of relation between the GSLTPAQ score and the score of the domain Occupational
Physical Activity (OPA) of the Baecke-HPA. The concurrent criterion validity was tested by the relation
between the GSLTPAQ score and the score of the Brazilian version of the Veterans Specific Activity
Questionnaire (VSAQ), as for the maximum oxygen uptake, both direct (VO2peak) and predicted
(VO2pred). Partial correlation coefficients with confidence intervals of 95% (adjusted for sex, age,
education, BMI, and presence or absence of cardiovascular disease) were calculated in order to test the
three types of validity. Regarding the practicability assessment, short time for application of the GSLTPAQ
was observed (3.0 minutes). As for acceptability, participants responded to all the items. The analysis of
test-retest suggests temporal stability of the instrument (ICC=0.84). The results support the previously
established hypothesis. The convergent validity was supported by significant correlations between the
GSLTPAQ score and the scores PEL (r=0.62, p<0.001) and ALL (r=0.16, p<0.05) of the Baecke-HPA, as
well for the QCAF score (r=0.62, p<0.001). The divergent validity was confirmed by the absence of
significant correlations between the GSLTPAQ score and the score of the OPA domain of the BaeckeHPA (r=0.02, p=0.73). The concurrent criterion validity was supported by significant correlations between
the GSLTPAQ score and the measures of cardiorespiratory fitness - VO2pred (r=0.15, p<0.05) and VSAQ
(r=0.23, p<0.01). Analyses suggest that the Brazilian GSLTPAQ has demonstrated acceptable
measurement properties. This study provides to the scientific community an instrument with evidences of
reliability and validity for assessment of leisure-time physical activity in the Brazilian population, which may
be used as a tool for evaluating the effectiveness of intervention studies aimed at promoting or increasing
physical activity levels, as well as evaluating outcomes of cardiac rehabilitation programs.
Key words: Nursing, Validation studies, Questionnaires, Motor activity, Coronary disease, Hypertension,
Psychometry.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo Incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000863317

Nº de Classificação: 18075
MASSON, Valéria Aparecida. Promoção à saúde entre jovens trabalhadores de micro e pequenas
empresas da central de abastecimento de Campinas, SP. 2012 . p. 153. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Saúde e Educação
Orientador: Monteiro, Maria Inês
Resumo: Este estudo sobre condições de trabalho, aspectos de saúde e capacidade para o trabalho de
jovens trabalhadores de um Entreposto Hortifrutigranjeiro de Campinas visa à promoção da saúde no
local de trabalho. Trata-se de estudo de intervenção de delineamento quase-experimental. Foram
realizadas entrevistas com 42 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, selecionados no local de trabalho,
de maneira intencional, com o objetivo de avaliar a capacidade para o trabalho e os fatores de estilo de
vida, condições de trabalho, fadiga e sonolência, para realização de promoção da saúde entre os
sujeitos. Após as entrevistas foram realizadas atividades de promoção da saúde como grupos educativos,
entrega de folders, exposição de pôster no mercado tomando por base a educação em saúde e a
conscientização da população pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Após a intervenção, o mesmo
grupo de jovens, com perda de 11 sujeitos, foi novamente entrevistado. Foram utilizados os seguintes
instrumentos: questionário com dados sociodemográficos, estilo de vida e aspectos de saúde e trabalho;
Índice de Capacidade para o Trabalho, Questionário de fadiga e a Escala de Sonolência de Epworth,
Escala de Karolinska e Analise Ergonômica do Trabalho. A análise dos dados foi realizada por meio de
estatística descritiva, testes estatísticos e análise de conteúdo por meio dos programas estatísticos SPSS
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e SAS. As atividades de intervenção não tiveram efetividade sobre a saúde, capacidade para o trabalho e
percepção de fadiga dos jovens. A prática de atividade física caiu de 54,8% para 42,9%, com aumento do
Índice de Massa Corpórea médio (IMC) de 24,3 kg/m² (DP 6,8) para 25,5 kg/m². Após a intervenção,
houve diminuição do uso de bebidas alcoólicas entre os sujeitos, de 42,8% para 19,1%, também houve
redução do número de fumantes a zero. A maior parte dos sujeitos estudados apresentou capacidade
para o trabalho adequada tanto no pré-intervenção quanto no pós-intervenção. Não ocorreu alteração da
capacidade para o trabalho e fatores como escolaridade, estresse, dor e uso de medicamentos foram
associados à menor capacidade para o trabalho. Fatores como estresse, sonolência, dor e escolaridade
foram associados com a fadiga. Os jovens apresentaram riscos ocupacionais em suas atividades de
trabalho, como movimentos repetitivos, posições inadequadas, cargas de peso, que devem ser
considerados em futuros estudos de intervenção sobre as condições e organização do trabalho. Os
resultados analisados mostraram a necessidade de se dar continuidade às intervenções no local de
trabalho visando manter a capacidade para o trabalho e reduzir a fadiga da população estudada.
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho, Condições de trabalho, Estilo de vida, Fadiga,
Riscos ocupacionais.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18080
MANOEL, Cássia Marisa. A experiência multiprofissional e interdisciplinar da interação
universidade serviços- comunidade: o olhar e o trabalho do professor tutor. 2012 . p. 151. Tese de
Doutorado (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Formação de profissionais de saúde
Orientador: Cyrino, Eliana Goldfarb
Resumo: Considerando os desafios, as perspectivas e os movimentos de mudança ocorridos no ensino
médico e de enfermagem nos últimos anos e considerando também o professor como elemento essencial
desse processo, este estudo traz a importância da formação contextualizada deste profissional, trazendo
a metodologia da Problematização de Paulo Freire e a Tendência Pedagógica Progressista “CríticoSocial dos Conteúdos” como propostas metodológicas de trabalho. É apresentado o processo de
mudança no ensino na Faculdade de Medicina de Botucatu – FMB e a implantação da disciplina
Interação Universidade Serviço Comunidade (IUSC) na formação médica e de enfermagem, como uma
das atividades prioritárias deste processo. Esta pesquisa tem como objetivo compreender os significados,
concepções e percepções de professores tutores em relação ao seu trabalho na IUSC e entender a
contribuição desta experiência para sua formação, buscando-se identificar o sentido desta vivência como
professor tutor de graduandos de medicina e enfermagem na atenção primária, o aporte da mesma para
seu desenvolvimento profissional, para a atuação como educador na IUSC e em outras frentes
profissionais. Trata-se de um estudo exploratório, desenvolvido por meio de análise documental e
qualitativa, na forma de entrevistas aos professores tutores que atuaram na disciplina de 2003 a 2010.
Nestes oito anos estudados, 100 professores participaram por um ou mais anos da IUSC, com uma
média de 35 professores por ano. Foram sujeitos da pesquisa 11 professores selecionados por meio de
critérios como diversidade profissional, tempo de permanência na IUSC e atuação em diferentes anos do
curso de graduação e ainda por critério de saturação. Os dados gerados nas entrevistas foram
organizados segundo o referencial metodológico da análise de conteúdo e os resultados encontrados
foram discutidos e articulados ao quadro teórico composto fundamentalmente pelos autores: Paulo Freire;
Neusi Berbel; Sergio Arouca; Luis Cecilio; Ricardo Ceccin; Nildo Batista; Maria Isabel da Cunha; Antonio
Nóvoa; José Carlos Libâneo e Dermeval Saviani. Os professores avaliam que a troca de experiências e
planejamento coletivo das atividades potencializam a disciplina, transformando-se em referencial teórico-
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metodológico para as atividades com os alunos. O desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos
professores se manifesta na solicitação de espaços grupais de formação permanente e participação de
consultores externos que enriquecem a discussão do processo. Muitas das dificuldades apontadas para o
desenvolvimento das atividades na IUSC estão relacionadas à metodologia da problematização adotada
pela disciplina, que busca romper com o ensino tradicional pautado principalmente em conteúdos prontos
e repassados aos alunos em aulas expositivas. A inserção em atividades de ensino nos cenários do SUS,
extrahospitalares, foi apontada como um campo de resistência de parcela dos professores da instituição,
pelo próprio modelo de formação predominantemente tradicional. Deve-se ter claro que para a
sustentabilidade da IUSC há necessidade de maior incorporação da proposta por parte da universidade,
sendo este um desafio da IUSC desde sua implantação. Com este estudo, espera-se contribuir para o
desenvolvimento da referida disciplina e possibilitar a reflexão sobre um processo de formação
transformadora na prática docente universitária, tendo em vista a integração entre universidade e
serviços de saúde de atenção básica.
Palavras-chave: Atenção basica à saúde, Ensino em saúde, Formação de Professores.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18081
PAIVA, Míriam Cristina Marques da Silva de. O significado social da ação da equipe de enfermagem
frente ao sistema de notificação de eventos adversos. 2012 . p. 122. Tese de Doutorado (Doutorado
em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde
Orientador: Juliani, Carmen Maria Casquel Monti
Resumo: Por reconhecer a necessidade de empreender esforços para que eventos adversos (EA) e
riscos possam contribuir para revisão dos processos assistenciais e redução de danos aos pacientes,
realizou-se este estudo com o objetivo de compreender o significado que a equipe de enfermagem atribui
ao sistema de notificação de EA, em um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo. Para
tanto, optou-se pela pesquisa qualitativa, com abordagem da fenomenologia social de Alfred Schutz. Os
dados foram coletados nos meses de junho e julho de 2011, por meio de entrevistas abertas, com as
seguintes questões norteadoras: “Fale-me o que é evento adverso para você. Use exemplos se desejar”
e “Conte-me sobre sua vivência em relação à ocorrência dos eventos adversos e à notificação”.
Participaram da pesquisa 31 profissionais de enfermagem, sendo 17 enfermeiros e 14 técnicos e/ou
auxiliares de enfermagem, que vivenciam o sistema de notificação de eventos adversos, em hospital
universitário terciário do interior do estado. O significado foi desvelado por meio de seis categorias: 1)
todo tipo de ocorrência deve ser notificado; 2) a notificação como sistema de auxilio à gestão da
assistência; 3) a cultura da punição em transição; 4) o enfermeiro como responsável pela notificação
voluntária; 5) compartilhar problemas com a administração superior; 6) alcançar qualidade no processo
de trabalho. Evidenciou-se a necessidade de divulgação da taxonomia da OMS, em segurança do
paciente, a fim de melhorar a qualidade da informação e estimular a notificação. Revelou-se a
participação do instrumento na comunicação institucional, no gerenciamento de pessoal e de materiais,
medicamentos e equipamentos, no monitoramento de resultados das unidades e na indicação das
necessidades de educação permanente. O instrumento contribui para a análise crítica das falhas no
processo de trabalho, permite ao profissional da assistência compartilhar responsabilidades com os
administradores e estimula ações de correção. Credita-se finalidade não punitiva à notificação e
evidencia-se esforço na divulgação desta característica. Nota-se existir entre os profissionais
entrevistados, sentimento de temor em relação ao processo de investigação e análise; contudo, são
relatadas por eles experiências compreensivas positivas. Ao notificar o EA, os membros da equipe
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percebem-se em relação de colaboração com a instituição e têm a expectativa de resposta, na forma de
revisão da conduta tomada e no alcance de níveis superiores de resolubilidade. Os membros da equipe
confiam que lhes serão conferidos suporte administrativo e segurança profissional, condições que os
encorajam a continuar notificando. O vivido social da equipe evidencia motivação em notificar na busca
da melhoria contínua do processo de trabalho, contribuindo também para a não repetição do erro e para
a prevenção de futuros EA.
Palavras-chave: Enfermagem, Eventos adversos, Segurança do paciente.
Notas Gerais: Registro online,Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18082
PALHARES, Valeria de Castilho de. Qualidade de vida, qualidade do sono e fatores de risco
cardiovascular de profissionais de enfermagem em um hospital universitário. 2012 . p. 145. Tese
de Doutorado (Doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Aspectos fisiopatológicos, diagnósticos, clínicos e terapêuticos de doenças em
medicina interna
Orientador: Corrente, José Eduardo
Resumo: Profissionais de enfermagem que trabalham em turnos em hospitais gerais podem apresentar
alterações da qualidade do sono e prejuízo da qualidade de vida que podem se constituir como fator de
risco cardiovascular. Os objetivos do presente estudo foram avaliar os fatores de risco cardiovascular
(RCV) e o risco cardiovascular global (RCVG) em profissionais de enfermagem que trabalham em
Hospital de Clínicas Terciário e estudar as associações desses desfechos com as características
demográficas e com os escores de qualidade de vida (QV) e de qualidade do sono. Trata-se de estudo
prospectivo, transversal, observacional, realizado com os profissionais de enfermagem do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O cálculo amostral levou em consideração o total de 989
profissionais de enfermagem que atuam no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu,
estratificado por local, adotando-se um erro alfa de 5% e uma prevalência de RCVG maior que 10% em
20% dessa população. Para tanto, o tamanho da amostra foi estimado em 250 participantes servidores
distribuídos em 46 enfermeiros, 146 auxiliares de enfermagem e 58 técnicos de enfermagem. A
população foi composta por 264 profissionais de enfermagem estratificados proporcionalmente em 52
enfermeiros, 60 técnicos de enfermagem e 152 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi realizada
no ano de 2010 por meio de questionários auto aplicáveis como o questionário de Índice de qualidade do
sono de Pittsburgh (PSQI), o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref. Também foi avaliada a
ficha de avaliação clínica e demográfica, que investigou os fatores de risco cardiovascular como sexo,
idade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), tabagismo, sobrepeso/obesidade e
circunferência abdominal (CA). As variáveis demográficas estudadas foram escolaridade, categoria
profissional e condições ligadas ao trabalho como turno, jornada, hora extra, outro emprego. As
associações entre variáveis foram avaliadas por meio do coeficiente de correlação de Spearman,
adotando-se o nível de significancia p<0,05. Houve associação inversa significante entre a categoria
profissional do auxiliar de enfermagem e RCVG (R=0,37, p<0,001), indicando que quanto menor a
qualificação profissional, maior o risco cardiovascular. Hora extra (R=0,18, p=0,00037) e categoria
profissional (R=-0,15, p=0,0178) foram associadas com prejuízo da QV no domínio meio ambiente. Turno
de trabalho, jornada, hora extra e categoria profissional se associaram com componentes da qualidade
do sono. Qualidade do sono e qualidade de vida apresentaram associações estatisticamente
significativas. A escolaridade foi variável demográfica que se associou com RCVG (R=-0,21, p=0,0005),
com domínio físico (R=0,13, p=0,0338) e com componentes da qualidade do sono. O RCVG associou-se
a componentes da qualidade do sono e com o domínio físico da qualidade de vida (R=-0,14, p=0,0229).
Portanto, podemos concluir que profissionais de enfermagem que trabalham em hospital terciário
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apresentam fatores de RCV e RCVG associados com prejuízo da qualidade de vida e da qualidade do
sono. O RCVG associou-se a componentes da qualidade do sono e com o domínio físico da qualidade de
vida (R=-0,14, p=0,0229). Portanto, podemos concluir que profissionais de enfermagem que trabalham
em hospital terciário apresentam fatores de RCV e RCVG associados com prejuízo da qualidade de vida
e da qualidade do sono. As variáveis demográficas próprias da atividade profissional podem influenciar
de forma negativa a qualidade de vida e do sono. A qualidade de vida e qualidade do sono encontram-se
nitidamente associadas.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Distúrbios do sono, Enfermagem, Fatores de risco, Qualidade de
vida.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18083
BAKOWSKI, Elcio. Epidemiologia e resistência do vírus da imunodeficiência humana aos antiretrovirais em acidentes com material biológico em profissionais de saúde. 2012 . p. 102. Tese de
Doutorado (Doutorado em Infectologia) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, patogenia e diagnostico de doenças virais, bacterianas e fungicas
Orientador: Medeiros, Eduardo Alexandrino Servolo de
Resumo: Avaliando a ocorrência de eventos adversos à medicação profilática, período 09/2003 a
12/2008, foram notificados no serviço 1599 acidentes. Destes, em 83 (5,2%) indicamos o uso de antiretrovirais e apenas um (1,2%) recusou a profilaxia. Entre os 82 que receberam a profilaxia, 70 (85,3%)
apresentaram algum tipo de evento adverso aos anti-retrovirais, seja clínico ou laboratorial. Foram
necessárias 30 (36,5%) mudanças de esquemas por intolerância e apenas três (3,6%) funcionários
abandonaram a quimioprofilaxia por efeito colateral, antes de completar 28 dias. Quanto à genotipagem,
avaliamos os perfis de resistência aos anti-retrovirais em 52 pacientes-fonte com infecção pelo HIV entre
os acidentes ocorridos no período de 02/2003 a 06/ 2009. Observamos resistência a zidovudina em 11
(21%) casos, resistência a 3TC em oito (15%), resistência a nelfinavir em 10 (19%), resistência a lopinavir
em sete (13%), sendo um deles resistência intermediária. Encontramos resistência às três drogas do
esquema em cinco casos (9,6%). Conclusão: Observamos alto número de acidentes com material
perfuro-cortantes em profissionais de saúde. O programa educacional teve um impacto positivo nos
indicadores de qualidade como o tempo para a notificação do acidente, na diminuição da incidência de
acidentes ocupacionais que ocorreram após o procedimento e na adesão do profissional para o uso
correto de equipamentos de proteção individual. Observamos alta incidência de eventos adversos com o
uso de anti-retrovirais pós-acidente, no entanto a taxa de abandono xx ao esquema anti-retroviral foi
baixa devido a estrutura do Programa que facilita o acesso dos profissionais de saúde. A resistência aos
anti-retrovirais nos pacientesfonte foi alta, incluindo as drogas recomendadas pelo Ministério da Saúde, e
dificultou a orientação dos esquemas profiláticos. Não identificamos caso de viragem sorológica para HIV
nos profissionais acidentados. Apesar dos avanços tecnológicos na área de saúde, os acidentes
ocupacionais com material biológico continuam sendo um grave problema nos hospitais.Introdução: Os
acidentes ocupacionais com material biológico podem causar a transmissão de patógenos importantes,
entre eles, vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite tipo B (HBV) e hepatite tipo C (HCV).
Compreender o cenário que facilita a exposição dos funcionários e seguir os protocolos de prevenção é
de grande importância para a prevenção de acidentes ocupacionais com material biológico. Objetivo:
Analisar a freqüência e as variáveis envolvidas nos acidentes ocupacionais em profissionais da saúde
com material biológico; identificar os efeitos adversos relacionados ao uso profilático das drogas antiretrovirais e avaliar o perfil de resistência do HIV às drogas anti-retrovirais nos pacientes-fonte. Casuística
e Método: Foi realizado um estudo tipo coorte, retrospectivo, dos acidentes notificados à Comissão de
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Controle de Infecção Hospitalar da Universidade Federal de São Paulo (CCIH-UNIFESP) no período de
01 de janeiro de 1993 a 30 de junho de 2009. Os pacientes foram incluídos consecutivamente, por meio
de comparecimento ou por telefone no período de 24 horas por dia. Em todas as notificações, foi
preenchido um instrumento com as variáveis relacionadas ao acidente e colhidas as sorologias para os
vírus HIV, HBV e HCV. Os profissionais de saúde foram acompanhados com sorologias periódicas por
um período de seis meses. A partir de 2003, os pacientes-fonte de acidentes com sorologia positiva para
HIV foram submetidos à genotipagem e posterior comparação do perfil de resistência do vírus com o
esquema profilático e avaliados em relação aos eventos adversos causados pelas drogas anti-retrovirais.
A análise epidemiológica dos acidentes foi dividida em três períodos de acordo com as atividades
desenvolvidas no programa de prevenção de acidentes ocupacionais: 1993 a 1997, período de
implantação; 1998 a 2003, período de consolidação e de janeiro de 2004 a junho de 2009, período de
intervenções educativas e seguimento ambulatorial dos profissionais acidentados com a realização de
genotipagem para o vírus HIV. Resultados: No período de estudo foram notificados 4818 acidentes,
média de 283 acidentes por ano (variação de 149-406). A densidade de incidência de acidentes, número
de acidentes dividido pelo número de pacientes-dia, variou de 1,0 a 2,2 acidentes por 1000 pacientes-dia.
Em relação à distribuição, 75,5% dos acidentes foram relatados por profissionais do sexo feminino, 47%
dos acidentes ocorreram em profissionais de enfermagem (enfermeiras, auxiliares de enfermagem ou
técnicos xix de enfermagem), 17% em residentes de medicina, 10% em profissionais de limpeza, 9% em
médicos, 7% em alunos (medicina ou enfermagem), 3% em técnicos de laboratório, 2% em
fisioterapeutas e 4% em outros profissionais. Quando avaliamos o tempo entre o acidente e a notificação,
inferior a 2 horas, houve diminuição deste tempo quando comparamos os períodos entre 1993 e 1997
(29,6%), 1998 e 2004 (49,5%) e, principalmente, no período de 2005 a 2009 (69,4%) (p<0,05). De acordo
com o artigo envolvido, 3184 (78%) acidentes foram causados por agulhas, 384 (9%) por lâminas e 539
(13%) por outros materiais. Analisando as sorologias dos pacientes-fonte de 4077 acidentes: 2246
(55,1%) foram com sorologias negativas; 1167 (28,6%) desconhecidas, 305 (7,5%) sorologia positiva
para HIV, 216 (5,3%) sorologia positiva para HCV, 77 (1,9%) sorologia positiva para HBV, 44 (1,1%)
sorologias positivas para HIV e HCV, 13 (0,3%) sorologias positivas para HIV e HBV e nove fontes (0,2%)
com sorologia positiva para HIV, HBV e HCV. Cerca de 60% dos acidentes ocorreram durante o
procedimento e 38% após este, sendo autoacidente, o motivo mais prevalente.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Pessoal de saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18084
CARMONA, Elenice Valentim. Conflito no desempenho do papel de mãe: validação clínica na unidade
de internação neonatal. 2012 . p. 89. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado clínico de enfermagem e saúde
Orientador: Abrão, Ana Cristina Freitas de Vilhena
Resumo: As mulheres vivenciam a hospitalização de um filho recém-nascido como um evento difícil e
doloroso. Neste contexto, percebem-se como incapazes para atender as necessidades do filho, para lidar
com os próprios sentimentos e demandas de outros familiares. Assim, este trabalho teve como objetivo a
validação clínica das Características Definidoras do Diagnóstico de Enfermagem “Conflito no
desempenho do papel de mãe”, proposto pela North American Nursing Diagnosis Association
International, junto a mães de recém-nascidos internados em unidade neonatal. Método: Estudo
observacional, transversal e descritivo, que utilizou o modelo de Validação Clínica proposto por Fehring,
com foco no paciente. O local de desenvolvimento do estudo foi uma unidade neonatal de um hospital de
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ensino público de Campinas, São Paulo. A amostra foi composta por mulheres que já haviam recebido
alta hospitalar e que estavam com o filho hospitalizado, não-gemelar e sem malformações. Dois
instrumentos foram utilizados: o primeiro, elaborado especificamente para o estudo, contemplou variáveis
maternas, neonatais e as Características Definidoras do diagnóstico; o segundo foi o Inventário de
Percepção Neonatal de Broussard. A coleta de dados foi realizada de julho de 2010 a janeiro de 2011 na
unidade neonatal, em local privativo, por ocasião da visita das mães a seus filhos internados. As
Características Definidoras foram consideradas presentes para cada mãe quando receberam escores
maiores ou iguais a três, considerando uma Escala de Likert de 1 a 5, em que 1 é “completamente falso”
e 5 “completamente verdadeiro, característico de meus comportamentos/sentimentos”. Para descrever o
perfil da amostra, foram construídas tabelas de frequências absolutas e relativas das variáveis. Para
verificar relações entre a presença do diagnóstico e as variáveis maternas e neonatais foram utilizados
testes estatísticos: teste do qui-quadradro e Exato de Fisher, quando adequado. Para a investigação
quanto a possíveis associações entre as variáveis e o Inventário de Percepção Neonatal de Broussard foi
utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson. O nível de significância adotado para os testes
estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05. Resultados: As 100 mulheres entrevistadas apresentaram idade
média de 27+4,2anos, 89 delas declararam estarem com companheiro, 50 desempenhavam atividade
laboral remunerada e 58 tinham ensino médio concluído ou a concluir. Esta foi a primeira experiência de
hospitalização de um filho para 87 delas. Os bebês, em sua maioria, eram prematuros (84), com peso de
nascimento abaixo de 2000g (66) e estavam sob cuidados intermediários (73). Do total da amostra, 83
foram consideradas com o diagnóstico em estudo e incluídas no cálculo de validação ao considerar-se a
presença de pelo menos uma Característica Definidora maior; embora 96 mulheres tenham se
identificado com pelo menos um dos sinais que descrevem o fenômeno. Não houve correlação estatística
significativa entre a presença do diagnóstico e a maioria das variáveis maternas e neonatais, bem como o
resultado do Inventário, exceto para o numero de períodos de permanência junto ao filho. As mulheres
que permaneceram menos períodos ao lado dos filhos foram as que apresentaram maior número de
características definidoras: quatro ou mais (p=0,0046). O que denota a importância de apoiar a presença
materna na unidade e de incluir as mães no plano de cuidados. A partir da aplicação do Inventário de
Percepção Neonatal de Broussard, verificou-se que, das 10 mulheres que apresentaram percepção mais
negativa em relação ao próprio filho, oito reconheceram vivenciar características definidoras do
diagnóstico. Conclusões: As Características Definidoras validadas e seus respectivos escores foram:
“Ansiedade” (0,72); “Mãe expressa preocupação(ões) em relação a mudanças no papel materno” (0,67);
“Mãe expressa preocupação(
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem neonatal, Estudos de validação, Recémnascido, Relações mãe-filho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18085
ARONE, Evanisa Maria. Avaliação do potencial de uso de incubadora infantil em unidade de
Terapia Intensiva Neonatal sob o olhar do enfermeiro. 2012 . p. 185. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e educação em saúde e enfermagem
Orientador: Cunha, Isabel Cristina Kowal Olm
Resumo: Esta pesquisa objetivou avaliar o uso de um modelo de incubadora infantil, inovação
tecnológica, em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal UTIN, no processo de trabalho do enfermeiro de
cuidar e gerenciar, mediante a aplicação de um instrumento com função de roteiro e de questionário
contendo 115 quesitos sobre o potencial tecnológico do equipamento. O estudo de campo de natureza
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metodológica, descritiva, exploratória e quantitativa, foi desenvolvido com a aplicação de multimétodos:
estudo de caso, com abrangência para dois casos, observação direta sistematizada realizada pelo
pesquisador, em duas UTINs, pública e privada, no município de São Paulo. Utilizou-se o roteiro para
avaliar a frequência e a adequação do uso; e o questionário para identificar características da percepção
dos 26 enfermeiros, sobre a frequência de uso e a importância para o recém-nascido e ou usuário do
modelo de incubadora incorporado exclusivamente e na fase do seu ciclo de vida destinada ao uso pleno.
A criação e elaboração de um modelo de recurso educacional não convencional, denominado Passaporte
Tecnológico com a função de material didático e estratégia de ensino, com 16 casos sobre o uso
convencional e o uso otimizado de questões relevantes identificadas, teve a intenção de sensibilizar e
motivar os sujeitos da pesquisa a refletir e transformar suas práticas, em relação ao equipamento do
estudo. Os dados coletados pelos instrumentos de identificação dos hospitais e dos enfermeiros e da
aplicação do roteiro e do questionário auto-aplicado foram submetidos a análise estatística descritiva e de
associação. Foram encontradas associações entre as variáveis frequência de uso e importância dada
pelos enfermeiros e frequência e adequação de uso observados. A frequência de uso de cada um dos 7
itens do questionário foram resumidas em escores oudescritores para avaliar o peso de cada grupo de
respostas de cada item. Estudos com esta característica ainda são escassos em nosso meio, em
especial por envolver um equipamento eletromédico, em fase de pleno uso do seu ciclo de vida, liderado
por enfermeira e destinado aos enfermeiros, enquanto gestores dos espaços de cuidado, nos serviços
hospitalares. Sugere-se que produtos deste estudo sejam replicados para outros equipamentos e
profissionais da área da saúde. Buscou-se resignificar a tecnologia equipamento no processo de trabalho
em saúde.
Palavras-chave: Avaliação, Enfermagem, Incubadora infantil, Uti.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto.

Nº de Classificação: 18086
LOPES, Juliana de Lima. Avaliação da eficácia da orientação de enfermagem para redução da
ansiedade dos pacientes com síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no leito. 2012 . p.
196. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde
Orientador: Barros, Alba Lucia Bottura Leite de
Resumo: Redução da ansiedade de pacientes com síndrome coronária aguda submetidos ao banho no
leito: ensaio clínico randomizado. São Paulo, 2012. Tese (Doutorado). Universidade Federal de São
Paulo. ID: NCT01724762a RESUMO O paciente com síndrome coronária aguda apresenta diversas
alterações fisiológicas e psíquicas, principalmente ansiedade, que pode ser mais intensa antes ou
durante a realização de alguns procedimentos, como o banho no leito. O objetivo geral foi avaliar a
efetividade de um protocolo de orientação de enfermagem para redução da ansiedade de pacientes com
síndrome coronária aguda, internados em unidade de terapia intensiva e submetidos ao banho no leito.
Os objetivos específicos foram: elaborar e validar um manual informativo sobre o banho no leito;
identificar as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com síndrome coronária aguda
submetidos ao banho no leito; avaliar a correlação das variáveis fisiológicas com a ansiedade-estado;
avaliar a correlação das variáveis antecedentes com a ansiedade-estado e; identificar a presença de
fatores preditivos para a ansiedade-estado.Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado em
duas fases. A primeira fase constituiu da elaboração e validação de um manual informativo sobre o banho
no leito. A elaboração do manual foi realizada pelos pesquisadores. A primeira fase de validação foi
realizada por dez enfermeiros, uti lizando a Técnica de Delphi. Uma vez validado, foi submetido para
avaliação de 35 pacientes. Para ser considerado como compreensível e validado pelos pacientes, o
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manual deveria alcançar um escore superior a 4. A segunda fase do estudo constitui u da avaliação da
efetividade de um protocolo de orientação de enfermagem para redução da ansiedade de pacientes com
síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no leito. A amostra foi constituída por 120 pacientes,
divididos em dois grupos: grupo controle (pacientes que receberam somente as informações rotineiras da
unidade) e grupo intervenção (pacientes que receberam o protocolo de orientação de enfermagem). Este
protocolo foi constituído por orientações sobre o banho no leito, tanto orais como escritas (manual
informativo). Para avaliação da ansiedade foi utilizado o IDATE-estado, sendo aplicado imediatamente
após relatar aos pacientes sobre a necessidade do banho no leito, imediatamente após as orientações
(grupo intervenção) ou após as informações rotineiras (grupo controle) e após o banho. Os resultados
mostraram que na primeira fase foram necessárias quatro rodadas para se obter o consenso entre os
enfermeiros e uma rodada para se obter o consenso dos pacientes. Na segunda fase, observou-se que o
protocolo de orientação de enfermagem foi efetivo para reduzir a ansiedade dos pacientes com síndrome
coronária aguda, submetidos ao banho no leito (p<0,001). Observou-se que não houve correlação da
ansiedade com as variáveis fisiológicas e, as variáveis antecedentes que se correlacionaram com a
ansiedade-estado foram: estresse (p=0,016), depressão (p<0,001), obesidade (p=0,024), ansiedade-traço
(p=0,012), medo (p=0,001) e constrangimento (p<0,001). Ao aplicar a regressão logística, observou-se
que a depressão (OR=17,218) e o constrangimento (OR=2,772) são fatores preditivos para a ansiedadeestado. Frente aos resultados, conclui-se que o protocolo de orientação de enfermagem foi efetivo para
redução da ansiedade-estado dos pacientes com síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no
leito, além do que as variáveis fisiológicas não se correlacionaram com a ansiedade-estado e, as
variáveis antecedentes que se associaram com a ansiedade-estado foram: estresse, obesidade,
ansiedade-traço, medo, depressão e constrangimento.
Palavras-chave: Ansiedade, Banhos, Educação em enfermagem, Síndrome coronariana aguda.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18087
RODRIGUES, Marcia Renata. O envelhecimento no mercado de trabalho na perspectiva de
trabalhadores e trabalhadoras da área de enfermagem. 2012 . p. 177. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Brêtas, Ana Cristina Passarella
Resumo: O trabalho é uma atividade essencialmente humana e essa condição humana perpassa todo
processo vital, inclusive na maturidade. O que observamos neste estudo é que conforme os(as)
trabalhadores(as) vão envelhecendo e/ou adoecendo, eles(as) acabam sendo transferidos para setores
de menor complexidade ou exercendo atividades mais leves, pois já têm sua saúde comprometida, por
conta de anos consecutivos em trabalhos pesados, desgastantes e estressantes. Eles(as) atribuem um
significado, majoritariamente, negativo ao envelhecimento, percebem alguns aspectos do próprio
envelhecimento, principalmente aqueles relacionados às questões físicas e outras vezes ao reconhecer o
envelhecimento do outro, mas como mantém-se ativos no mercado de trabalho, não se consideram
velhos. Considerações finais. Acreditamos que é preciso olhar para o modo que o trabalho de
enfermagem tem contribuído para o adoecimento deste(a) profissional, a ponto de não conseguir
permanecer em unidades de maior complexidade até o fim de sua carreira. Também fica claro a
necessidade de criação de espaços institucionais que proporcionem maior interação entre eles(as), onde
possam ser ouvidos(as) e participarem de decisões que dizem respeito também a eles(as). Pelas
narrativas dos(as) depoentes constatamos que o trabalho continua sendo uma atividade importante
conforme eles(as) envelhecem e que o ambiente e a forma como o trabalho está organizado influencia
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um envelhecimento saudável ou não. Assim, o desafio da enfermagem não está apenas relacionado ao
seu próprio envelhecimento saudável no mercado de trabalho, mas também no preparo em trabalhar com
pessoas envelhecendo neste ambiente.As condições atuais no mercado de trabalho foram determinadas
pelas transformações no mundo do trabalho iniciadas no final do século passado. Essas mudanças que
se ampliaram e se intensificaram nas últimas décadas no bojo do processo de globalização, trouxeram
como consequência o aumento do desemprego, do trabalho informal, terceirizado e uma crescente
intensificação do trabalho, que resultaram em maior precarização das condições e das relações de
trabalho e afetaram de forma intensa diferentes setores, expondo os trabalhadores a condições mais
extenuantes, que se refletem em suas condições de vida e saúde. E em meio a este cenário deparamos
com os trabalhadores vivenciando o envelhecimento no mercado de trabalho. No entanto, temos um
panorama perverso de sociedades capitalistas que envelhecem e ao mesmo tempo minimizam as
políticas sociais e maximizam as políticas econômicas, aumentando as desigualdades entre os seres
humanos, ocasionando reflexos diretos nas áreas da gerontologia, da saúde e do trabalho. Além das
repercussões referentes às transformações do mundo do trabalho, o trabalho da enfermagem hospitalar
sofre influências decorrentes da maneira como ele é organizado e desenvolvido e da exposição às cargas
de trabalho. Desta forma, temos como objetivos: compreender os significados que os(as)
trabalhadores(as) da área de Enfermagem atribuem ao próprio processo de envelhecimento no mercado
de trabalho, identificando as implicações na saúde individual e familiar; e interpretar os efeitos que a
organização e as condições de trabalho provocam na vida do(a) trabalhador(a) da Enfermagem, em
particular ao processo de envelhecimento individual. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
construída na lógica relacional, sendo utilizado o método da História Oral Temática e tendo a entrevista
com roteiro semi-estruturado como técnica de coleta de dados. O estudo foi realizado em um hospital
público localizado na cidade de Marília, O Hospital das Clínicas de Marília (HC), interior do Estado de São
Paulo. Resultados. Por meio desta investigação, podemos afirmar que o trabalho não só faz parte, como
ocupa lugar de destaque nas vidas destes(as) trabalhadores(as), além de garantir sua subsistência, é por
meio dele que participam da sociedade e criam laços afetivos. Mas, também encontramos relatos de
insatisfação com o trabalho, o que está relacionado, principalmente, com a maneira que ele está
organizado. Os achados indicam relações sociais/afetivas no trabalho como satisfatórias e relações
hierárquicas/profissionais como conflituosas. Os narradores demonstram em suas falas a necessidade de
participar mais ativamente das decisões, tanto para a própria satisfação e conseqüente maior qualidade
devida no trabalho, quanto para a melhoria do serviço prestado. Verificou-se que o processo de trabalho
de enfermagem mostrou-se dividido entre o manual, realizado majoritariamente pelos profissionais de
nível médio, e o gerencial, realizado pelos enfermeiros. De forma geral, as doenças mais relatadas pela
equipe de enfermagem, neste estudo e na literatura, foram as osteoarticulares, que podem ser explicadas
pela sobrecarga física e atividades repetitivas em suas tarefas, seguidas dos transtornos mentais e
comportamentais, explicadas pelo contato constante com pessoas em estado de doença e sofrimento, e
também às formas de organizações desse trabalho, como rotinizado, parcelado, supervisão controladora
e falta de autonomia.
Palavras-chave: Envelhecimento, Equipe de enfermagem, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18088
BARBOSA, Maria Angelica Marcheti. Programa de Intervenção na família no contexto da deficiência
mental: um espaço para promover mudanças. 2012 . p. 250. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado clínico de enfermagem e saúde
Orientador: Pettengill, Myriam Aparecida Mandetta
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Resumo: Introdução: O diagnóstico de deficiência mental de um filho desencadeia sofrimento profundo
na família, pois altera para sempre a história e interações familiares. Estruturar uma proposta de
intervenção com essas famílias para apoiar seus esforços e fortalecer sua resiliência torna-se um desafio
para os profissionais da área da saúde. Objetivos: Construir e implementar um programa de intervenção
na família no contexto da deficiência mental para promoção de suas forças e resiliência e compreender a
experiência vivenciada pela família a partir das intervenções realizadas. Método: O marco teórico que
fundamentou o Programa de Intervenção na Família no Contexto da Deficiência Mental (PIFCDM) foi
embasado nos pressupostos do Interacionismo Simbólico, no Conceito de Vulnerabilidade da Família e
no Modelo de Resiliência. O PIFCDM foi implementado com nove famílias que vivenciavam o contexto da
deficiência mental de um membro atendido na Associação Pestalozzi e no Ambulatório de Pediatria do
Hospital Universitário, em Campo Grande, MS. Após receberem alta do programa, oito famílias
participaram de entrevista individual semiestruturada. Os dados foram analisados de acordo com o
método da pesquisa de narrativa. Resultados: A análise evidenciou três temas explicativos da experiência
da família no contexto da deficiência mental e das intervenções realizadas no PIFCDM: a vida familiar
moldada pelo contexto da deficiência mental do filho, em que a família revela seu sofrimento e os
desafios para lidar com as adversidades; o PIFCDM como espaço para mudanças, permitindo à família
ressignificar a experiência, refletir sobre suas crenças, valores e atitudes e efetuar mudanças nos
padrões organizacionais e na maneira de interagir com a situação; e a vida familiar restaurada em
consequência das mudanças efetuadas, tornando a família fortalecida para a resolução dos desafios
vivenciados e encorajada para os enfrentamentos futuros. Conclusão: Estudos com foco em intervenções
permitem a identificação de melhores práticas, sendo fundamentais para promover avanços na área de
enfermagem da família.
Palavras-chave: Crianças com deficiência, Enfermagem, Enfermagem familiar, Família.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18089
CARDOSO, Maria Lucia Alves Pereira. A percepção dos enfermeiros líderes e de seus liderados
acerca do exercício da liderança Coaching no contexto hospitalar. 2012 . p. 340. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e ducação em saúde e enfermagem
Orientador: Ramos, Lais Helena
Resumo: As organizações de saúde mostram caminhos vinculados às variáveis que representam as
ameaças e as oportunidades existentes nas relações atuais de mercado, um fenômeno contemporâneo
de bastante interesse, não apenas da academia, como também do ponto de vista da prática
organizacional, em razão da distância entre a teoria e a prática da gerstão de pessoas. Uma das medidas
para enfrentar os desafios da sobrevivência mercadológica é o desenvolvimento do capital humano. A fim
de corresponder a esse desafio, a enfermagem precisa criar novas perspectivas de gestão, com
aquisição de novas competências, que permitam ao enfermeiro desempenhar melhor sua função de líder.
Esta pesquisa exploratória, descritiva de abordagem quantitativa objetivou analisar a percepção dos
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem a respeito do exercício da liderança no contexto
hospitalar, considerando as dimensões do processo coaching, conforme o referencial teórico da
Liderança Situacional de Hersey e Blanchard. Para alcance dos objetivos, foram adaptados os
instrumentos – QUAPEEL, para averiguar a autopercepção dos enfermeiros e – QUEPTAEEL, para
investigar a percepção dos técnicos e auxiliares de enfermagem, contendo na parte três 20 proposições,
consideradas determinantes do processo coaching. Inicialmente, a técnica de Delphi foi aplicada em dois
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ciclos com 21 e 16 especialistas que julgaram os conteúdos e propuseram sugestões e adequações. A
escala psicométrica foi considerada apropriada por 16 (76%) juízes, e a palicabilidade dos elementos
plenamente aplicável por 13 (68%) e aplicável por seis (32%). Para os juízes, o alfa de Cronbach para o
QUAPEEL, no 1° ciclo foi baixo (0,466) e no 2° ciclo, alto (0,608); para o QUEPTAEEL, no 1° ciclo foi
bastante alto (0,821) e no 2° ciclo, alto (0,608). Em seguida, os instrumentos foram submetidos à prétestes, só após os ajustes e adequações dos modelos foi realizada a pesquisa em quatro hospitais, dois
universitários e dois privados localizados na cidade de São Paulo. A amostra constituiu-se de 279
enfermeiros-líderes e 608 técnicos e auxiliares de enfermagem – liderados. Os dados obtidos por meio
das questões estruturadas submetidas às análises estatísticas apropriadas para comparar as percepções
dos líderes e liderados são apresentados e, texto, tabelas, gráficos e quadros. Os conteúdos das
questões abertas foram organizados e analisados por temas, categorias e subcategorias, utilizando-se o
software QSR NVIVO9. Concluiu-se que houve divergências de percepções entre líderes e liderados, de
instituições universitárias e privadas, sobretudo em relação à dimensão comunicação, revelou a
predominância do estilo liderança diretivo, porém com iniciativas de práticas do processo coaching. Os
resultados poderão servir de base para o desenvolvimento de uma cultura na qual novas perspectivas de
gestão de pessoas e de liderança na enfermagem possam ser praticadas e a liderança coaching passe a
ser uma nova possibilidade.
Palavras-chave: Enfermagem, Hospital, Liderança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18090
MATOS, Marly Pinto de. Análise da infecção genital feminina por Chlamydia Trachomatis pelos
métodos imunológicos: ensaio imunoenzimático e imunofluorescência direta em Cuiabá - Mato Grosso.
2012 . p. 76. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Belasco, Angélica Gonçalves Silva
Resumo: Objetivo:Esta pesquisa teve como objetivo determinar a prevalência da infecção genital por
Chlamydia trachomatis em um estudo seccional cruzado quantitativo nas cidades de Cuiabá MT e Várzea
Grande, Mato Grosso, por meio dos métodos de ensaio imunoenzimático (EIA) e imunofluorescência
direta (IFD). Métodos: Foram estudadas amostras endocervicais de 328 mulheres sexualmente ativas
com idades entre 15 e 25 anos, das quais 80 foram positivas. Resultados: A prevalência constatada foi de
24,39%, sendo que podem ser encontradas variações nesse índice, entre 19,74% a 29,04% com um
intervalo de confiança de 95%. Os resultados corresponderam a 11 casos positivos pelo método EIA e 69
por IFD, sendo percentualmente (3,4%) e (22,6%), respectivamente. Conclusões: Esta investigação
permitiu não só estimar a prevalência da infecção genital na população de adolescentes e jovens da
capital mato-grossense, como também, indicar a existência de uma alta circulação de cepas de
Chlamydia na região, fato este que devemos considerar como um importante dado epidemiológico sobre
o agravo em estudo, alertando que estes achados devem ser rastreados com maior intensidade e
abrangência e com métodos laboratoriais mais precisos para as tomadas de decisão quanto à medidas
preventivas e tratamento mais eficazes.
Palavras-chave: Ensaio imunoenzimático, Imunofluorescência Direta.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto
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Nº de Classificação: 18091
ANDRADE, Paula Rosenberg de. Enfrentando uma experiência dificil mesmo com apoio: a
adolescente menor vivenciando a maternagem. 2012 . p.161. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Ribeiro, Circéa Amália
Resumo: A fecundidade entre adolescentes de 10 e 14 anos vem aumentando nos últimos anos em
nosso País. Nesta faixa etária, as pesquisas realizadas sobre a temática ainda são escassas e estão
centradas nas questões da maternidade, revelando uma visão predominantemente biomédica, negativa e
de riscos, em que mãe e filho estão expostos. Os objetivos do presente estudo foram compreender o
significado de cuidar do filho para a mãe adolescente menor, desvelar as demandas necessárias, para
que possa cuidar e elaborar um modelo teórico a acerca dessa experiência. Foram adotados como
referencial teórico o Interacionismo Simbólico e, como referencial metodológico a Teoria Fundamentada
nos Dados. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista e observação participante de nove mães
que haviam vivenciado a maternidade entre os 10 e 14 anos de idade. A análise comparativa dos dados
emergentes levou à identificação de dois fenômenos: O primeiro, Convivendo com uma experiência
solitária e difícil ao cuidar do filho, expressa as dificuldades, sofrimentos, medos e o sentimento de
solidão que a mãe adolescente menor vivencia e que podem culminar com sua adaptação à maternagem
e com a mesma percebendo-se perder o domínio de seu papel de mãe. O segundo, Tendo ajuda da rede
de apoio para cuidar do filho, retrata as interações que a mãe adolescente estabelece com sua rede de
apoio e a ajuda que recebe desta para conseguir desempenhar seu papel de mãe, cuidar do filho e ainda
prosseguir com sua vida. A articulação desses dois fenômenos levou à identificação da categoria central
e à construção do Modelo Teórico Enfrentando uma experiência difícil mesmo com apoio, o qual revela
que as dificuldades para cuidar do filho, mesmo com a ajuda da rede de apoio, não são supridas, elas
são apenas amenizadas, e a adolescente menor não tem condições para exercer e superar totalmente as
dificuldades e sofrimentos decorrentes dessa vivência.
Palavras-chave: Adolescente, Enfermagem em saúde comunitária, Puericultura, Relação Mãe-filho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18092
SANTOS, Vera Lucia Alves dos. A sessão de brinquedo terapêutico: contribuições para sua
compreensão e utilização pelo enfermeiro. 2012 . p. 193. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde
Orientador: Ribeiro, Circéa Amália
Resumo: O Brinquedo Terapêutico é um modo de brincar estruturado com a finalidade de permitir que a
criança entenda situações que esteja vivenciando e alivie a ansiedade decorrente de experiências
dolorosas e ameaçadoras. Na prática assistencial, sua utilização vem sendo amplamente recomendada,
face aos benefícios que promove à criança, à família e ao próprio profissional. No entanto, seu uso nas
unidades pediátricas é bastante insipiente e uma importante causa é a falta de preparo dos enfermeiros
na condução da sessão de Brinquedo Terapêutico, assim como para interpretar as manifestações da
criança e compreender suas necessidades, a fim de traçar metas e ações de cuidado. Esta situação,
assim como a não existência de pesquisas que tenham como foco específico a sessão de Brinquedo
Terapêutico, demonstrando como ela transcorre, justifica a realização deste estudo, que visa a contribuir
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para a construção de um conhecimento mais preciso e consistente sobre o tema e para que essa
intervenção possa ser incorporada, com maior segurança e domínio, nas atividades assistenciais do
enfermeiro. Objetivo: compreender como transcorre a sessão de Brinquedo Terapêutico utilizada pelo
enfermeiro na assistência à criança hospitalizada. Método: pesquisa qualitativa, tendo como referenciais
teóricos o Interacionismo Simbólico e a teoria de Vygotsky sobre a brincadeira simbólica da criança e
como referencial metodológico o Estudo de Casos Múltiplos. Foram analisadas 20 sessões de Brinquedo
Terapêutico realizadas com seis crianças pré-escolares e escolares hospitalizadas. Resultados: a sessão
de Brinquedo Terapêutico é um processo que se desenvolve em quatro etapas interdependentes e
complementares, cada uma delas caracterizada por uma ou mais atividades predominantes e evidentes
durante a sessão que são: Estabelecendo Vínculo, Explorando, Dramatizando e Parando de Brincar. A
etapa Estabelecendo Vínculo desenvolve-se gradualmente desde que o enfermeiro e a criança se
conhecem e continua durante toda a sessão, enquanto eles vão interagindo e ela internaliza o conceito
de que o enfermeiro é um adulto em que pode confiar para expor seus pensamentos, sentimentos,
temores e emoções, porque a respeita, assim como às suas decisões. Na etapa Explorando, a criança
examina, analisa, experimenta, descobre as possibilidades que a sessão de Brinquedo Terapêutico
oferece e gesta a situação imaginária que irá dramatizar. A etapa Dramatizando possibilita à criança
representar circunstâncias reais que a afligem, atemorizam, angustiam, impressionam ou que gostariam
que acontecessem; nesta etapa, as situações imaginárias são mais evidentes e ocorre a catarse. Na
etapa Parando de Brincar, a criança, gradualmente, prepara-se para dar desfecho às situações
imaginárias, quando aceita prontamente a solicitação para encerrar a brincadeira ou, ainda, quando ela
mesma pede para parar de brincar. Caso a criança não tenha conseguido elaborar as situações que a
estão impressionando, é preciso a realização de novas sessões; caso ela as tenha elaborado, verbaliza
ou demonstra que, naquele momento, o Brinquedo Terapêutico não é mais necessário.
Palavras-chave: Criança hospitalizada, Enfermagem pediátrica, Jogos e brinquedos, Saúde da criança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18093
ALVES, Vera Lucia de Souza. Avaliação de curso de especialização em gestão em enfermagem
modalidade à distância sob a perspectiva dos discentes. 2012 . p. 182. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e educação em saúde e enfermagem
Orientador: Cunha, Isabel Cristina Kowal Olm
Resumo: Este estudo objetivou avaliar o curso um (C1) e o curso dois (C2) de Especialização em Gestão
em Enfermagem Modalidade a Distância sob a perspectiva dos discentes. O desenho é
descritivo/exploratório, de abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido em 11 polos no C1, e dez
polos no C2, sendo eles nos Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Tocantis e São Paulo. O período
da coleta de dados do C1 foi em agosto de 2010, e do C2 de agosto a dezembro de 2011. A população
do estudo constituiu-se de 216 estudantes matriculados no C1 e 268 no C2, totalizando 484 alunos, que
responderam a um questionário baseado nos indicadores de avaliação de cursos de graduação a
distância do Ministério da Educação, após preencherem o consentimento livre e esclarecido. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o nº 19667/12.
Os principais resultados em ambos os cursos foram: a maioria dos discentes era enfermeiro do sexo
feminino (194 - 89,8%; 244 - 91%), com faixa etária predominante entre 20 e 30 anos (98 - 45,4%; 124 46,3%) e tempo de formação de até 10 anos (185 - 85,6%; 220 - 82,1% [p<0,001]). O local de acesso ao
curso predominante foi a residência do aluno (184 -85,2%; 194 - 72,4% [p<0,001]). Os discentes
opinaram positivamente sobre o ambiente Moodle (188 – 87,1%; 236 – 88,1%[p=0,895]) e o suporte
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técnico (172 -79,6%; 215 - 80,2% [p=0,164]). Os cursos contribuíram para a atuação profissional dos
enfermeiros (211 -97,7%; 263 - 98,1% [p=0,290]) e ao desenvolvimento de competências relacionadas à
gestão (212 -98,1%; 263 - 98,1% [p= 0,291]). Os alunos consideraram os conteúdos das disciplinas
pertinentes e atualizadas (203 - 94%; 267 -99,6% [p=0,002]), e os recursos utilizados para disponibilizálas foram adequados (203 - 94%; 261 - 97,4% [p=0,024]). Os discentes consideraram que foram
acolhidos pelos tutores (184 - 85,2%; 259 -96,6% [p<0,001]), e professores (188 – 87% - 257 - 95,9%
[p<0,001]). O material disponibilizado para auxiliar a construção do Trabalho de Conclusão de Curso foi
de fácil compreensão (184 -85,2%; 242 - 90,3% [p=0,209]). Os enfermeiros procuraram aplicar em sua
prática os conhecimentos aprendidos no curso (201 -93,1%; 245 - 91,4% [p=0,132]). A avaliação geral
dos cursos foi considerada excelente (100 - 46,3%; 159 - 59,3% [p<0,001]) e ótima (95 -44%; 98 - 36,6%
[p<0,001]) pelos discentes. Os cursos foram avaliados positivamente em todos os quesitos, oferecendo
subsídios para melhorias entre um curso e outro. Destaca-se que o ensino on-line é uma tendência
mundial e, portanto, é necessário pensar em estratégias que aperfeiçoem o processo ensino e
aprendizagem e diminuam a evasão.
Palavras-chave: Avaliação, Especialização, Gestão

Abstract: This study aimed to evaluate the ongoing one (C1) and travel two (C2) Management
Specialization in Nursing Distance mode from the perspective of students. The design is descriptive /
exploratory quantitative approach. The study was conducted in 11 centers in C1, C2 and ten poles in while
they were in the states of Pará, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins and São Paulo. The period of data
collection C1 was in August 2010, and C2 from August to December 2011. The study population consisted
of 216 students enrolled in C1 and C2 at 268, totaling 484 students who responded to a questionnaire
based on the evaluation indicators of undergraduate distance from the Ministry of Education after
completing the informed consent . The study was approved by the Ethics and Research of the Federal
University of São Paulo under No. 19667/12. The main results in both courses were most nursing students
were female (194 to 89.8%, 244-91%), with the predominant age group between 20 and 30 years (98 to
45.4%; 124 - 46.3%) and training time of 10 years (from 185 to 85.6%, from 220 to 82.1% [p <0.001]). The
location of access to the course was the predominant student's residence (184 -85.2%; 194 to 72.4% [p
<0.001]). The students opined positively on the environment Moodle (188 to 87.1%, from 236 to 88.1% [p
= 0.895]) and technical support (172 -79.6%, from 215 to 80.2% [p = 0.164] .) Courses contributed to the
work of professional nurses (211 -97.7%; 263 to 98.1% [p = 0.290]) and the development of skills related
to management (212 -98.1%, from 263 to 98.1 % [p = 0.291]). The students considered the contents of
the relevant disciplines and updated (203-94%; 267 -99.6% [p = 0.002]), and the resources used to make
them available were adequate (203-94%, from 261 to 97.4 % [p = 0.024]). The students felt that they were
welcomed by tutors (from 184 to 85.2%; 259 -96.6% [p <0.001]), and teachers (188-87% - from 257 to
95.9% [p <0.001]). The material made available to support the construction of the Work Completion of
course was easy to understand (184 -85.2%, from 242 to 90.3% [p = 0.209]). Nurses sought to apply in
practice the knowledge learned in the course (201 -93.1%, from 245 to 91.4% [p = 0.132]). The general
assessment of the courses was considered excellent (from 100 to 46.3%, from 159 to 59.3% [p <0.001])
and excellent (95 -44%; 98 to 36.6% [p <0.001]) by students . The courses have been evaluated positively
in all aspects, offering subsidies for improvements between one course and another. It is noteworthy that
teaching online is a worldwide trend and therefore it is necessary to think of strategies that enhance the
teaching and learning process and reduce evasion.
Key words: Evaluation, Specialization, Management.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18213
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SILVA, Ana Paula de Assis Sales da. Violência entre adolescentes por armas de fogo e brancas morbimortalidade, necessidades básicas e assistência hospitalar. 2012 . p.130. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde integral da criança, adolescente e gestante
Orientador: Pontes, Elenir Rose Jardim Cury
Resumo: O presente estudo teve como objetivo estudar a morbimortalidade por ferimentos com armas
de fogo e armas brancas em adolescentes de 10 a 19 anos no município de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, no período de 2009 a 2010. O estudo integrou metodologias diferentes ao objeto
investigado: em um primeiro momento foi realizado um estudo transversal com dados secundários que
analisou aspectos sociodemográficos e clínicos e custos hospitalares de adolescentes internados nos
serviços de emergência credenciados pelo SUS no município. Posteriormente realizou-se uma análise
epidemiológica da mortalidade de adolescentes masculinos de 15 a 19 anos, considerando as regiões
urbanas do município e o índice de qualidade de vida urbano (IQVU). No terceiro estudo desenvolveu-se
uma abordagem qualitativa da trajetória de vida de uma adolescente vitimada por agressão por arma
branca, em que se utilizaram a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Horta (1979), e os
Determinantes Sociais da Saúde para compreender aspectos que contribuíram para a vitimização e que
influenciam as perspectivas de vida e saúde pós-vitimização. Por fim, elencaram-se os Diagnósticos de
Enfermagem descritos pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) por meio de um
estudo descritivo de análise documental, em que aspectos das anotações de enfermagem, evolução
clínica e condições de alta foram considerados como elementos de investigação. Destacou-se a
ocorrência de 35 óbitos em adolescentes masculinos tendo armas de fogo como objeto de perpetração,
com associação positiva entre localização do óbito e piores indicadores de educação, renda e moradia.
Quanto às internações, prevaleceram adolescentes masculinos, com permanência superior à de
adolescentes femininas e com lesões mais graves. As mulheres foram mais vitimadas por armas brancas,
com lesões localizadas na face e em membros superiores. Verificaram-se necessidades humanas
básicas no âmbito econômico, social e afetivo, que colaboraram para o agravo sofrido e apontam para
uma trajetória de vida de fragilização. Foram levantados 17 diagnósticos de enfermagem, sendo
prioritários os que diziam respeito às condições biológicas, devido ao comprometimento clínico dos
adolescentes internados e vitimados por armas de fogo e armas brancas. Este estudo permitiu verificar
que a violência e seus desdobramentos ainda são vistos pela sociedade de forma neutra, como se os
óbitos e lesões decorrentes não fizessem parte de seu contexto de vida. Esse fato deve-se à falta de
integração político-social e conhecimento, pela sociedade civil, da magnitude do problema, que afeta
sobremaneira a pirâmide etária, a economia, a qualidade e recursos de saúde e a forma de acesso à
saúde, já que para o grupo etário atingido a porta de entrada ao sistema de saúde, que usualmente seria
a atenção primária, passou a ser constituída pelos serviços de alta complexidade e centros de
reabilitação.
Palavras-chave: Causas externas, Enfermagem, Epidemiologia, Saúde do adolescente, Violência.

Abstract: The purpose of this study was to investigate the rates of morbidity and mortality from injuries
caused by firearms and sharp objects among adolescents aged 10 to 19 years in Campo Grande county,
Mato Grosso do Sul state, Brazil, in the period of 2009-2010. Different methodologies were applied to the
object investigated. As a first step, a cross-sectional study was conducted with secondary data to analyze
sociodemographic and clinical aspects and costs incurred by hospitalizing adolescent patients in
emergency services accredited by the Brazilian Unified Health Care System (SUS) in Campo Grande.
This was followed by an epidemiological analysis of mortality among male adolescents aged 15-19,
taking into account the county’s urban areas and the index of urban life quality (IULQ). The third part of
the investigation, which involved a qualitative approach to analyzing the life trajectory of a female
adolescent assaulted with a sharp object, drew on Horta’s Theory of Basic Human Needs (1979) and on
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Social Determinants of Health in order to elucidate aspects contributing to victimization and influencing
post-victimization prospects of life and health. Finally, Nursing Diagnoses described by the North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) were identified through desk research conducted
under a descriptive approach, in which nursing records, clinical evolution, and discharge conditions were
the elements of investigation. A total of 35 male adolescents died as a consequence of assault by firearm,
with a positive association between geographic location of death and worse indicators of education,
income, and housing. Most hospitalized victims were male, who had longer hospital stays and more
severe injuries than females. The rate of assault with sharp objects was higher among females, with
injuries on the face and upper limbs. Basic human needs identified in the economic, social, and affective
settings contributed to the event, implying a life trajectory marked by vulnerability. Seventeen nursing
diagnoses were identified, with priority assigned to those related to biological conditions, given the clinical
impairment of the hospitalized victims. This study revealed that violence and its consequences are still
viewed neutrally by society, as if the ensuing deaths and injuries were not part of its life context. This view
has roots in a lack of political and social integration, as well as in poor acknowledgment by civil society of
the magnitude of this problem, which has a profound impact on the economy, age pyramid, quality of
health resources, and access to healthcare services, since victims in this age group do not currently gain
access to these services through primary care facilities, but by way of high complexity services and
rehabilitation centers.
Key words: Adolescent health, External causes, Nursing, Epidemiology.
Notas Gerais: Registro Online
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Nº de Classificação: 18263
ABREU, Elzenita Falcão de. Projetos de vida profissional de estudantes universitários: um estudo na
área da ética e da moralidade. 2012 . Tese de Doutorado (Doutorado em Psicologia) - Universidade
Federal do Espírito Santo. Espírito Santo; 2012.
Área de Concentração: Psicologia do Desenvolvimento humano
Linha de Pesquisa: Processos de desenvolvimento, processos evolutivos, funcionais e adaptativos do
comportamento humano e animal, processos de aprendizagem e desenvolvimento típico e atípico,
afetividade, interações sociais, cognição, juízo moral, processos de intervenção e
Orientador: Alencar, Heloísa Moulin de
Resumo: Esta pesquisa consiste em analisar, a partir das perspectivas da moral e da ética, o juízo de
estudantes universitários da área da saúde a respeito de seus projetos de vida profissional e a influência
dos seus professores nesses projetos. Buscamos conhecer os projetos e analisá-los com base nas
contribuições de La Taille (2006a). Participaram da investigação 51 estudantes, de ambos os sexos, dos
cursos de Enfermagem, Medicina e Psicologia, da Universidade Federal do Vale do São Francisco –
UNIVASF, sendo esses dos primeiros e dos últimos períodos dos cursos. Realizamos entrevistas
individuais de acordo com o método clínico de Piaget (1926/2005, 1932/1994). Considerando as
respostas e justificativas mais frequentes, referentes ao projeto de vida profissional, pudemos verificar
que: (1) o projeto de vida profissional que os estudantes mencionam é a “pós-graduação”, tendo como
justificativa a “motivação e/ou interesse”; (2) todos os participantes possuem a crença de que os seus
projetos serão realizados e ressaltam a “determinação” como argumento; (3) a estratégia sobre como os
projetos serão realizados é “estudando”, seguida da justificativa “meio para atingir os objetivos”; (4) o
“Polo Petrolina/Juazeiro” é o local onde pretendem realizar seus projetos, sob argumento de ser a
“melhor alternativa”; (5) os pontos positivos e negativos da formação são, respectivamente, os
“professores” e a “estrutura da universidade”; (6) a maior parte dos entrevistados considera que os
professores exercem influência nos seus projetos pela “orientação e/ou incentivo na escolha dos
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caminhos” e (7) as maneiras de influenciar dos professores são “modo como se relacionam com os
alunos” e “demonstração de conhecimento da área”. Diante das repostas e argumentos apresentados,
verificamos que poucos dados (10,25%) expressam conteúdos morais, que apontam ou não para a
perspectiva ética. Dessa forma, não podemos afirmar que os futuros profissionais fundamentam os
aspectos mencionados em princípios morais e éticos no sentido que tratamos nesta pesquisa.
Finalmente, esperamos que os dados instiguem trabalhos de intervenção que proporcionem reflexões a
respeito dos princípios, que devem nortear a prática profissional e incentivem novos estudos na área da
moralidade.
Palavras-chave: Ética, Moral, Projetos de vida profissional, Universitários.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18273
ANDRADE,
Luciana Dantas Farias de. Saúde e Educação na atenção primária: limites e
possibilidades das relações dialógicas entre enfermeiros e usuários. 2012 . p. 157. Tese de Doutorado
(Doutorado em Psicologia) - Universidade. Espírito Santo; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Psicologia Social e Saúde. Processos de saúde e adoecimento nas suas
articulações com o contexto sociocultural. Formação e prática profissional na área de saúde. Processos
de intervenção em saúde.[sic]
Orientador: Andrade, Angela Nobre de
Resumo: A estratégia geral da pesquisa consistiu em captar e analisar, à luz da fenomenologia
hermenêutica-dialética, o fenômeno das relações entre enfermeiros e usuários durante as atividades de
educação em saúde nas Estratégias Saúde da Família do município de Cuité, Paraíba, Brasil. Justifica-se
a sua realização face à constatação de que o processo de educação em saúde, imprescindível nas
Estratégias de Saúde da Família, pode ser emancipatório, adotando-se relações dialógicas que valorizem
o encontro entre enfermeiros e usuários como um acontecimento em múltiplos sentidos/afetações que
produzem e podem (ou não) gerar transformações, capazes de desvelar os temas limitantes ou
potencializadores de autonomia para a expansão de vida dos sujeitos envolvidos. Através da pesquisa
qualitativa, realizada com quatro enfermeiros e quatro usuários das Estratégias Saúde da Família do
município de Cuité, envolvendo a utilização de roteiro de entrevistas respeitando os aspectos éticos, foi
possível constatar que os profissionais da enfermagem desconhecem as abordagens pedagógicas
utilizadas em suas práticas educativas no atendimento ao indivíduo, família e coletividade conduzindo
este processo educacional a um predomínio da utilização de abordagens pedagógicas não
emancipatórias, contrárias à proposta do SUS de expansão de vida e autonomia do indivíduo. O que
pode ser atestado desta pesquisa é que as atividades educativas são exercidas com abordagens que
favorecem mais a adoção de condutas pré-estabelecidas que a autonomia, revelando uma feição
educacional com relações que tendem mais à dependência do que à libertação. Dentre os modelos de
educação em saúde, o modelo dialógico proposto por Paulo Freire pode ser utilizado como base filosófica
para formação de futuros profissionais da enfermagem em ambiente universitário e como estratégia para
capacitação dos enfermeiros que atuam na assistência ao paciente.
Palavras-chave: Enfermeiro, Estratégia saúde da família, Relações dialógicas.
Notas Gerais: Registro online,Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18412
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FRANÇA, Salomão Patrício de Souza. Estresse, burnout e enfermagem - as relaçoes de trabalho no
atendimento pré-hospitalar móvel. 2012 . p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Martino, Milva Maria Figueiredo de
Resumo: A dinâmica do trabalho de enfermagem em atendimento móvel de urgência resulta em uma
atividade laboral adoecedora, sendo necessário planejamento e implementação de estratégias que
minimizem o desenvolvimento de doenças como o estresse e burnout. Estudos de estafa ocupacional em
enfermeiros são imprescindíveis em trabalhadores das áreas de urgências, pois estes realizam
atendimento de alta complexidade, possuem carga horária de trabalho excessiva e demandam maior
insalubridade. Objetivo: Discutir as relações de trabalho entre estresse, burnout e enfermagem no
atendimento pré-hospitalar móvel. Método: Estudo populacional, descritivo, exploratório, quantitativo com
38 enfermeiros. Será utilizado questionário estruturado acrescido do Maslach Burnout Inventory e do ISE
– Inventário Sintomatológico de Estresse. Na análise dos dados serão utilizadas técnicas de estatística
descritiva e inferencial (teste t-Student e teste F (ANOVA). A verificação da hipótese de igualdade pelo
teste F de Levene e a de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Resultados: 34,2% dos entrevistados
apresentaram medida alta de sintomas psicológicos de estresse, 31,6% de sintomas físicos de estresse,
76,3% com síndrome de burnout, Ao correlacionar a prevalência de burnout com os sintomas de
estresse, apenas a dimensão exaustão emocional apresentou correlação significativa (0,488). Conclusão:
Não existe correlação direta entre estresse ocupacional crônico e síndrome de burnout e sim com a
exaustão emocional. As estratégias de coping poderão interromper o processo de adoecimento entre a
exaustão emocional e o desenvolvimento da síndrome de burnout.
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, Estresse, Prevalência, Trabalho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17696
Brígida Gimenez Carvalho. Coordenação de unidade da atenção básica no SUS: trabalho, interação e
conflitos. 2012 . p. 300. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Linha de Pesquisa:
Orientador: Ayres, José Ricardo de Carvalho Mesquita
Resumo: Introdução: A gerência no nível local da atenção básica (AB) busca promover condições
propícias para atenção integral à saúde de usuários, com a participação destes, dos trabalhadores e
gestores e inclui a gestão de conflitos no cotidiano de trabalho. Objetivo: O estudo teve como objetivo
compreender a emergência e o manejo de conflitos que ocorrem na interação entre trabalhadores e
coordenadores de unidade básica de saúde (UBS) e suas relações
com os processos de
reconhecimento mútuo e desrespeito. Método: A pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira,
exploratória, foram caracterizados o perfil dos coordenadores e os instrumentos gerenciais utilizados, a
partir de um questionário semiestruturado, aplicado aos coordenadores de 108 UBS de 21 municípios
da região norte do Paraná, Brasil. Os resultados dessa fase possibilitaram compreender o contexto da
atuação gerencial e definir o campo de pesquisa da segunda fase: um município de médio porte cujos
gerentes das UBS eram todos enfermeiros, apresentavam experiência na gerência de UBS e utilizavam,
com certa regularidade, instrumentos para a gestão do trabalho. Na segunda fase foi desenvolvido um
estudo de caso, de caráter compreensivo e
interpretativo de abordagem critico-hermenêutica. As
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técnicas de coleta foram: grupo focal com coordenadores, observação do cotidiano de trabalho e
entrevista semiestruturadas com trabalhadores. Na análise utilizou-se o quadro teórico-conceitual do
processo de trabalho em saúde, das teorias do agir comunicativo de
Jürgen Habermas e do
reconhecimento de Axel Honneth e a
triangulação dos resultados. Resultados: O conflito foi
compreendido como fenômeno relacionado ao trabalho e permeado pela interação social; se manifesta
no contexto organizacional como
obstáculos que tensionam ou levam ao rompimento da
contratualidade prevista nas relações de trabalho. Os conflitos foram provocados por situações de
desrespeito em três esferas de relações: primárias; jurídicas; ou da solidariedade. Foram tipificadas
seis modalidades de conflitos, relacionados à: falta de colaboração no trabalho; desrespeito por relações
assimétricas entre os trabalhadores; comportamento do “funcionário-problema”; problemas pessoais;
assimetria com outros níveis de gestão e infraestrutura deficitária dos serviços do SUS. Na gestão dos
conflitos, observou- se a referência também aos usuários, por serem os destinatários da atenção à
saúde, e a menção ao coordenador como mediador de conflitos que utiliza como recursos de manejo:
reconhecimento, atitude dialógica, sabedoria prática e sua autoridade, articulando ações técnicocientíficas e comunicativas.Conclusão: O estudo mostrou que os conceitos de processo de trabalho em
saúde e as teorias do agir comunicativo e do reconhecimento, ao serem articulados, constituiu quadro
teórico com potência explicativa e de compreensão do fenômeno estudado. Os resultados mostraram
complementaridade da ação instrumental e comunicativa na gestão
de UBS e, em particular, dos
conflitos, evidenciando uma modalidade de gestão comunicativa. Também permitiram identificar que a
ausência de reconhecimento nas esferas das relações primárias, do direito e da solidariedade está na
origem dos conflitos no trabalho, bem como construir uma tipologia de conflitos que pode subsidiar o
seu entendimento e manejo. A pesquisa aponta para a necessidade de estudos futuros sobre o caráter
interprofissional da gerência na AB e a presença expressiva de enfermeiras nessa atuação.
Palavras-chave: Administração de serviços de saúde, Atenção primária à saúde, Conflito - Psicologia,
Enfermagem, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08032013144439/publico/Tese_Brigida_Gimenez.pdf

Nº de Classificação: 17700
Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari. Mortalidade neonatal no Município de Londrina - Paraná:
características maternas, dos recém-nascidos e uso do sistema de saúde, de 2000 a 2009. 2012 . p.
239. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bertolozzi , Maria Rita
Resumo:.A mortalidade neonatal, em sua maioria, ocorre por causas que poderiam ser evitadas se
houvesse oferta de serviços qualificados durante o pré-natal, parto e puerpério. De modo geral, estão
associadas às condições biológicas, às disparidades socioeconômicas e de acesso aos serviços de
saúde. Assim, mesmo em municípios com melhores índices de desenvolvimento econômico, a elucidação
dos elementos que compõem a trama de causalidade dos óbitos neonatais é fundamental. Dessa forma,
o objetivo do estudo foi analisar os fatores associados aos óbitos neonatais no Município de Londrina-PR,
no período de 2000 a 2009. Foram investigados os óbitos neonatais, segundo características maternas,
do recém-nascido e relativas ao uso do sistema municipal de saúde, por meio de estudo retrospectivo
descritivo do tipo ecológico. Os dados foram extraídos da Declaração de Nascido Vivo, da Declaração de
Óbito e das Fichas de Investigação do Óbito Infantil do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade
Materno-Infantil do Núcleo de Informação de Mortalidade (NIM) da Secretaria de Saúde Municipal. No
que se refere à caracterização materna, mais de 60,0% das mães eram jovens adultas (12 a 27 anos) e a
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média de idade 25,8 anos. Ao longo dos 10 anos, o número de mães adolescentes diminuiu de 22,9%
para 8,5%. Do total, 83,5% tinham companheiro, 73,9% de oito a onze anos de estudo e 52,7% não
trabalhavam. Tiveram acompanhamento no pré-natal 91,4% das mulheres, 55,1% das quais se
consultaram de uma a seis vezes. Quase a totalidade apresentou algum tipo de afecção durante a
gestação: 82,7% trabalho de parto prematuro e 36,7% doenças renais e de vias urinárias. Pouco mais de
51,0% evoluiu para o parto vaginal. Ao longo dos anos, o parto cirúrgico aumentou de 35,4% para 61,5%.
Quanto às características dos recém-nascidos que foram a óbito, 56,9% eram do sexo masculino e
86,0% da raça branca. Aproximadamente 60,0% nasceram entre 22 e 31 semanas de gestação e 60,7%
tinham peso inferior a 1.500 gramas e 73,0% apresentaram asfixia no 1º minuto de vida. Ao longo dos
anos, a prematuridade se manteve elevada. A média de idade do óbito foi de 4,9 dias. A maioria das
mortes ocorreu no período neonatal precoce (73,9%) e o Coeficiente de Mortalidade Neonatal passou de
21,2 para 14,8, entre 2000 e 2009. A causa básica foram, predominantemente, afecções perinatais
(77,6%), seguidas das anomalias congênitas (20,0%). Do total das mortes evitáveis, 77,1% ocorreram por
causas redutíveis por adequado controle na gravidez e atenção ao parto. Quanto ao uso do sistema
municipal de saúde pelas mães dos neonatos observou-se que 62,3% realizaram o pré-natal no serviço
público de saúde. A quase totalidade dos partos ocorreu no hospital (96,5%), sendo 63,7% em hospitais
que ofereciam atendimento obstétrico e de unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). Ao longo dos 10
anos de estudo, o uso do serviço hospitalar com maternidade e UTIN, aumentou de 39,2% para 66,6%. O
período do óbito neonatal apresentou associação estatisticamente significativa com: trabalho de parto
prematuro (p<0,01), infecção do trato urinário (p<0,05), hipertensão arterial/pré-eclâmpsia (p<0,01), peso
ao nascer (p<0,01), idade gestacional (p<0,01), Apgar no 1º e 5º minuto (p<0,01), local do parto (p<0,01)
e local do óbito (p<0,05). Por outro lado, não houve associação estatística com as características
demográficas e socioeconômicas maternas. Ainda que as mortes neonatais tenham sido reduzidas, ao
longo dos anos, no Município de Londrina, a sua ocorrência requer atenção para a reorganização do
sistema de saúde, particularmente no que se refere à qualificação da assistência pré-natal e parto.
Conclui-se ser necessária a operacionalização da integralidade de forma a abordar as necessidades
materno-infantis que recorrerem ao serviço municipal de saúde.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde - Londrina, Causa da morte, Estudos Ecológicos Londrina, Mortalidade neonatal - Condições sociais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012080259/publico/Rosangela_Aparecida_Pimenta_Ferrari.pdf

Nº de Classificação: 17701
Rocío Elizabeth Chávez Alvarez. O cuidado das crianças no processo saúde-doença: crenças,
valores e práticas nas famílias da cultura Kabano da Amazônia peruana. 2012 . p. 213. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: O presente estudo qualitativo teve como objetivo descrever e compreender o cuidado das
crianças no processo saúde-doença sob a perspectiva das famílias de uma comunidade nativa do Peru.
O Modelo para Competência Cultural de Purnell foi a base teórica que deu sustentação ao estudo. O
método etnográfico com ênfase na etnoenfermagem, utilizando as técnicas da observação participante e
da entrevista etnográfica, com cinco famílias durante um período de convivência de quatro meses em
uma comunidade nativa; permitiu a compreensão da perspectiva dos informantes sobre o cuidado das
crianças. Emergiram três temas culturais do conjunto dos dados: A estrutura sociocultural da comunidade
Kabano e seu cotidiano, na qual a função desempenhada por cada membro representa um papel
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preponderante na estrutura sociocultural e no cotidiano da cultura. A promoção e preservação da saúde
na comunidade Kabano é caracterizada por um cotidiano de limitações e dificuldades. Os papéis dos
membros da família nuclear, da família ampliada, e do curandeiro e da parteira, referentes às atividades
de cuidado cotidianas, visam à promoção da saúde e a vida do coletivo. As práticas no adoecimento das
crianças são permeadas por grandes dificuldades apesar do suporte da rede social. As dificuldades são
de natureza econômica e provêm das falhas no relacionamento e na comunicação do profissional de
saúde com os membros da cultura e os déficits estruturais do estabelecimento de saúde. A assistência à
saúde na cultura Kabano se encontra nas etapas iniciais do Modelo para Competência Cultural de
Purnell, ou seja, um cuidado caracterizado pela inconsciência incompetente. Os resultados descritos
neste estudo, se considerados, podem levar os profissionais a se aproximarem da competência
inconsciente para o cuidado cultural da pessoa, da família e da comunidade.
Palavras-chave: Aculturação, Antropologia cultural e social, Cuidado da criança, Enfermagem
transcultural, Modelos teóricos da enfermagem, Saúde indígena.
Notas Gerais:Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012075829/publico/Rocio_Elizabeth_Chavez_Alvarez.pdf

Nº de Classificação: 17703
ZALAF, Marilia Rita Ribeiro. Reconhecimento e enfrentamento de necessidades de estudantes com
uso problemático de drogas em moradia estudantil. 2012 . p. 137. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fonseca, Rosa Maria Godoy Serpa da
Resumo: Este estudo, de caráter exploratório e descritivo, teve como objetivo geral identificar e analisar
os limites e possibilidades do Serviço Social da Coordenadoria de Assistência Social da USP do Projeto
Na Boca do CRUSP Prevenção e Acolhimento, quanto ao atendimento de necessidades de alunos e exalunos com uso problemático de álcool e outras drogas que são ou foram residentes na moradia
estudantil da Universidade de São Paulo, localizado na Cidade Universitária, em São Paulo. O Projeto,
cenário deste estudo, é desenvolvido pelo Serviço Social da Coordenadoria de Assistência Social. Para a
produção do material empírico foi utilizada entrevista semi-estruturada com sete alunos que residem ou já
residiram no CRUSP e são ou foram atendidos pelo Projeto, obedecendo todas as exigências da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas foram gravadas e transcritas, para o
tratamento dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo com a técnica da análise temática e para
análise dos resultados foram utilizadas as categorias analíticas processo saúde-doença e necessidades
de saúde. Após a análise dos resultados, foi possível conformar oito categorias empíricas: 1. Ser aluno
USP; 2. Problematização da doença antes do acompanhamento pelo Projeto; 3. A chegada ao Projeto; 4.
Reconhecimento do Serviço pelos usuários; 5. Dependência e recaída; 6. O futuro com a doença; 7.
Necessidades atendidas e 8. Demandas para aperfeiçoamento do Projeto. A análise dos dados indicou
que: as intervenções promoveram melhoria na qualidade de vida do grupo estudado, viabilizando o
acesso a processos potencializadores de saúde; na concepção dos alunos, o Projeto atende
necessidades necessárias como casa, comida e atendimento médico; foram reconhecidas como
necessidades não atendidas cobrança de resultados e assistentes sociais exclusivas para o atendimento
de moradores com uso problemático de álcool e outras drogas; não foram reconhecidas necessidades
que implicam em articulações com políticas públicas e envolvem educação e serviços de saúde e em
autonomia. Concluiu-se que o Projeto deve propiciar reflexões críticas acerca das necessidades de
transformações de condições de vida envolvendo políticas públicas e que as ações passem a considerar
a autonomia como um dos conceitos fundamentais visando à recuperação do controle da própria vida e
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independência. O estudo permitiu a visibilização de reais possibilidades de intervenção na realidade, por
meio dos pontos de vulnerabilidade identificados. A partir dos resultados encontrados, o Projeto poderá
aprimorar os serviços oferecidos, além de proporcionar elementos estratégicos para outros serviços na
mesma natureza.
Palavras-chave: Alcoolismo, Atenção à saúde, Estudantes, Processo saúde-doença.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012080716/publico/Marilia_Rita_Zalaf.pdf

Nº de Classificação: 17704
KARINO, Marcia Eiko. As causas de morte dos enfermeiros: uma revisão sistemática. 2012 . p. 163.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Felli, Vanda Elisa Andrés
Resumo: O trabalho de enfermagem oferece constantes perigos para o enfermeiro ao expô-lo às
diversas cargas de trabalho que são geradoras de acidentes e doenças, com graves consequências
pessoais, institucionais e sociais. O enfermeiro exerce suas atividades em um contexto que por suas
próprias características é insalubre e possui muitos estresses, dada a forma de organização adotada,
com trabalho em turnos, duplo emprego, carência de informações sobre seus riscos, falta de recursos e
instalações inadequadas. Essas condições ocasionam os acidentes de trabalho e o adoecimento, em seu
extremo, causam a morte do enfermeiro, subentendida pela gravidade da exposição no trabalho. Nesse
sentido, esse estudo tem como objetivo identificar as melhores evidências sobre as causas de morte do
enfermeiro, relacionadas às suas condições de trabalho e que permitam evidenciar o seu perfil de
mortalidade. O estudo é de revisão sistemática, segundo o modelo do Instituto Joanna Briggs. Pauta-se
na seguinte questão norteadora: "Qual é a melhor evidência sobre as causas de morte dos enfermeiros,
relacionadas ao trabalho?" A população foi de estudos realizados com enfermeiros e escritos em
português, inglês e espanhol; pesquisados até julho de 2011. As buscas foram realizadas nas bases de
dados preconizadas pelo Instituto Joanna Briggs por meio dos seguintes descritores: mortalidade
ocupacional; morbidade, câncer ocupacional, envelhecimento; suicídio; depressão; grupo de risco; riscos
ocupacionais; compostos químicos; anormalidades induzidas por radiação; trabalho em turnos; morte
súbita; tabaco; usuários de drogas; estresse fisiológico; trabalhadores; condições de trabalho;
enfermagem do trabalho; esgotamento profissional; serviços de saúde do trabalhador; infecção;
enfermeira, enfermeiro; enfermagem; profissionais da saúde; morte; pessoal de saúde. De acordo com a
estratégia, foram selecionados oito artigos e sua análise permitiu identificar que as causas de mortalidade
estão relacionadas aos diferentes tipos de cânceres e suicídios entre os enfermeiros e, ainda, avaliar as
evidências das causas de morte dos enfermeiros. Os resultados assinalam que a mortalidade dos
enfermeiros relaciona-se, principalmente, à exposição às cargas químicas e psíquicas na vida
profissional. Demonstram, ainda, a necessidade de novas pesquisas, dado o pequeno número de
publicações existentes que abordam as causas de morte do enfermeiro nas funções exercidas no
cotidiano de sua prática profissional.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Enfermeiros, Instituto Joanna Briggs, Mortalidade Ocupacional,
Revisões, Saúde ocupacional.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-18042012100341/publico/Marcia_Eiko.pdf
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Nº de Classificação: 17706
CURSINO, Emilia Gallindo. A integralidade no ensino da atenção à saúde da criança em cursos de
graduação em enfermagem. 2012 . p. 125. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fujimori, Elizabeth
Resumo: Introdução: A formação do profissional constitui um desafio para a transformação das práticas
e melhoria da saúde da população. A integralidade da atenção é um princípio norteador da política de
saúde. Cabe, pois, perguntar se o ensino da saúde da criança, no âmbito da graduação, contempla a
integralidade na formação dos enfermeiros. Objetivo:
Analisar se o ensino da saúde da criança
incorpora o princípio da integralidade na formação de enfermeiros. Método: estudo qualitativo com 16
docentes envolvidos com o ensino da
saúde da criança, na atenção básica e hospitalar, em oito
instituições públicas de graduação em enfermagem, localizadas em quatro estados das regiões sudeste
e nordeste do Brasil. A captação dos dados deu-se por meio de consulta aos planos pedagógicos e
análise dos planos de ensino e entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas gravadas e transcritas
foram submetidas à análise de conteúdo do tipo temática. As categorias analíticas tiveram suporte no
referencial teórico da integralidade. Resultados: A análise das entrevistas levou à construção de seis
categorias. Quatro evidenciaram aproximações do ensino com o princípio da integralidade: „a gente
trabalha a questão das políticas públicas?; „atuação na atenção básica, na área hospitalar e em outros
contextos de cuidado?; referência e contra-referência ainda é uma meta, mas o aluno tem que saber
que existe?; „criança inserida na família e no contexto histórico, social e epidemiológico?. E duas
referiram-se a distanciamento do ensino com o princípio da integralidade na atenção à
saúde da
criança: ?primeiro vem o conteúdo teórico e depois vem a prática?; „a gente tem que integrar?. O ensino
da saúde da criança contempla os determinantes da saúde e dos riscos de adoecimento, as ações de
promoção e prevenção da saúde e a atenção à criança
doente, de forma que nos aspectos
concernentes aos conteúdos teóricos, contempla-se
princípio da integralidade. Apreendeu-se dos
depoimentos que o ensino se insere em campos de prática diversificados que incluem atenção básica,
hospitalar, creches e visita
domiciliar que permite ao aluno cuidar da criança sadia e doente nos
diferentes níveis de complexidade e em diferentes contextos, o que além de aproximá-lo da realidade da
criança e sua família, favorece a incorporação do princípio da integralidade. Entretanto, constatou- se
que o ensino teórico e o ensino prático são fragmentados e pontuais, praticamente sem integração entre
as diversas disciplinas, o que compromete a apreensão da abordagem total
no atendimento às
necessidades da criança, tão pertinente à integralidade. As docentes se
referiram à inserção nas
práticas após o ensino teórico, para que o aluno tenha vivências,
experiências e assim adquiram
habilidades. A idéia de que primeiro o aluno deve dominar a teoria para depois ir para a prática revela
que o campo prático é utilizado para comprovação da teoria e não como sua fonte desafiadora. Também
a inserção pontual do aluno no campo dificulta sua articulação com o cotidiano dos serviços e com o
contexto social,
comprometendo-se a incorporação da integralidade na formação dos enfermeiros.
Conclusões: Nos cursos estudados, evidenciou-se que o ensino da saúde da criança
incorpora o
princípio da integralidade na formação dos enfermeiros, nos aspectos concernentes aos conteúdos
teóricos. Os planos de ensino têm como base as políticas e programas de atenção à saúde da criança e
incluem ações de promoção, prevenção e recuperação em todos os níveis de atenção. Contudo, a
análise das entrevistas mostrou um ensino fragmentado, organizado em disciplinas que não se integram
e com teoria dissociada da prática que compromete a incorporação do princípio da integralidade na
formação dos enfermeiros.Os achados indicam a necessidade de revisão do processo pedagógico
utilizado na formação profissional, uma vez que o ensino teórico-prático ainda ocorre de
forma
fragmentada, pontual e desarticulada da realidade dos serviços. Aponta-se, pois, para a importância da
integração entre as disciplinas, inversão da seqüência clássica teoria- prática e articulação entre as
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instituições de ensino e os serviços de saúde para que o aluno apreenda o cotidiano dos serviços e a
realidade local, com vistas à formação de profissionais comprometidos, que em sua prática nos serviços
sejam capazes de prestar assistência integral e reconhecer a criança em sua totalidade, integrante de
uma família e de uma comunidade, que deve ser atendida no conjunto de suas necessidades.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde, Enfermagem, Enfermagem pediátrica, Ensino superior,
Saúde da criança.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19042012081216/publico/Emilia_Gallindo_Cursino.pdf

Nº de Classificação: 17709
CARRIJO, Alessandra Rosa.. Ensino de História da Enfermagem: formação inicial e identidade
profissional. 2012 . p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Leite, Maria Madalena Januário
Resumo: A pesquisa ora apresentada trata da análise histórico-documental do ensino de história da
enfermagem e suas interfaces com a construção da identidade profissional do enfermeiro durante o
processo de formação inicial na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo entre 1971 a
2008. A análise visou uma caracterização sobre a necessidade e essencialidade da História da
Enfermagem na formação e orientação profissional do enfermeiro, cujo objetivo geral propõe discutir o
lugar da disciplina História da Enfermagem na construção de competências no Curso de Graduação em
Enfermagem da EEUSP. Como objetivos específicos nos propusemos a identificar o lugar ocupado pela
disciplina nos currículos de formação inicial em uma perspectiva processual; identificar competências
propiciadas pela disciplina História da Enfermagem e seu contributo para a identidade da profissão de
enfermagem, assim como analisar as transformações encetadas pela disciplina História da Enfermagem
na EEUSP. Metodologicamente privilegiamos a abordagem qualitativa e a utilização do método de
pesquisa histórica, compreendido pelas etapas de coleta, organização e avaliação crítica dos dados. As
fontes de pesquisa configuram-se em específico por planos de ensino referentes à disciplina no período
delimitado. Foi possível verificar que o ensino de história da enfermagem no currículo do Curso de
Graduação em Enfermagem da EEUSP sofreu variações significativas. Observamos que a disciplina
permitia o desenvolvimento de competências em todas as suas dimensões, ou seja, a aquisição do saber
conhecer, do saber fazer, do saber viver juntos e do saber ser enfermeiro que, quando integrados,
conferem identidade ao grupo profissional. A perspectiva apontada neste estudo sugere um declínio da
importância da disciplina no desenvolvimento histórico da formação na EEUSP. Tal fato é notório se
considerarmos o atual estatuto da história da enfermagem, que desconsidera as potencialidades de seu
estudo, que exige maior tempo e preparo docente, dado à complexidade de seus conteúdos e
abordagens possíveis. As colocações discutidas nessa tese consideram que disciplinas como a história
da enfermagem permitem que o profissional construa sua identidade profissional e mobilize suas
competências pautando-as em ações éticas, humanistas em prol do outro e de si próprio, bem como em
prol da profissão, do reconhecimento e autonomia profissionais almejados e possíveis de ser
conquistados.
Palavras-chave: Enfermagem - Estudo e Ensino, História da enfermagem, Identidade Profissional.
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Abstract: The research presented here deals with the historical analysis of the documentary history of
nursing education and their interfaces with the construction of professional identity of nurses during the
initial training at the School of Nursing, University of São Paulo from 1971 to 2008. The analysis aimed at
characterization of the need and essentiality of the History of Nursing in vocational training and guidance
of the nurse, whose general objective aims to discuss the place of the History of Nursing in building skills
in the Undergraduate Nursing EEUSP. The specific objectives we set out to identify the place occupied by
the discipline in the curricula of training on a procedural perspective, identifying skills offered by the
History of Nursing and its contribution to the identity of the nursing profession, as well as analyze the
changes initiated by the History Nursing in EEUSP. Methodologically qualitative approach and favor the
use of the method of historical research, understood through the steps of collecting, organizing and
critically evaluating the data. The research sources are configured in a specific lesson plans pertaining to
the discipline in the period defined. It was noted that the teaching of nursing history in the curriculum of
Undergraduate Nursing EEUSP suffered significant variations. We note that the discipline allowed the
development of skills in all its dimensions, ie, the acquisition of knowledge to know, know-how,
knowledge, live together and be a nurse to know that, when integrated, give identity to the professional
group. The prospect identified in this study suggests a decline in the importance of discipline in the
historical development of training in EEUSP. This fact is evident if we consider the current status of
nursing history, which ignores the potential of their study, which requires more preparation time and
teaching, given the complexity of their subjects and approaches. The settings discussed in this thesis
consider that disciplines such as history of nursing allow professionals to build their professional identity
and mobilize their skills guiding them into ethical actions, on behalf of the other humanists and of itself, as
well as to promote the profession, professional recognition and autonomy possible and desired to be won.
Key words: History of Nursing, Nursing - Study and Teaching, Professional Identity.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-15022012185459/publico/Alessandra_Carrijo.pdf

Nº de Classificação: 17711
SALLES, Leia Fortes. Avaliação da prevalência e da herdabilidade dos sinais iridológicos que
sugerem Diabetes Mellitus em indivíduos com e sem a doença. 2012 . p. 183. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva, Maria Júlia Paes da
Resumo: Diabetes é um problema de saúde pública. Métodos que identifiquem
precocemente a
predisposição para a doença devem ser investigados. Iridologistas afirmam que o Sinal do Pâncreas e a
Cruz de Andréas sugerem predisposição para diabetes. Os objetivos deste trabalho foram verificar a
prevalência destes sinais em indivíduos com e sem a doença bem como sua herdabilidade. A coleta de
dados ocorreu entre fevereiro de 2010 e junho de 2011. Participaram 356 indivíduos com idade superior
a 30 anos. Indivíduos com diabetes apresentaram maior prevalência dos sinais iridológicos estudados.
Os testes t de Student apontam diferença estatisticamente significativa na prevalência desses sinais
entre pacientes com e sem diabetes e entre indivíduos com e sem antecedentes familiares para a
doença. O Chi Quadrado demonstra que ter ambos os sinais aumenta a chance de desenvolvê-la. O
coeficiente de correlação de Pearson aponta que os sinais estudados têm correlação com antecedência
familiar para diabetes e com a
taxa de glicemia alterada. Concluímos que estes sinais sugerem
predisposição para Diabetes e que novos estudos são necessários para avaliar a herdabilidade.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus (prevenção), Enfermagem, Iridologia, Medicina integrativa, Terapias
complementares.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17712
MANGANIELLO, Adriana. Orgulho de pai: cartilha educativa para a promoção do envolvimento paterno
na gravidez. 2012 . p. 206. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo:.A promoção do envolvimento paterno com a gravidez é uma recomendação mundial,
considerando o limitado suporte oferecido aos pais no esclarecimento das suas dúvidas para a vivência
da paternidade. As mudanças no papel paterno mostram que existe uma busca dos homens pela
participação no processo da gestação, o que merece atenção como objeto de pesquisas científicas na
área da assistência obstétrica. A exploração das dificuldades e possibilidades de suporte aos homens
para a vivência da paternidade são aspectos essenciais a serem estudados. Os objetivos desta pesquisa
foram explorar as experiências vividas pelos pais relativas ao processo de gravidez, parto, pós-parto,
aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido; identificar as dúvidas e necessidades por
orientação relativas a este processo e elaborar um material educativo, mediante inclusão de conteúdos
que visam sanar as principais dúvidas e suprir as necessidades dos pais. A história oral temática foi
utilizada para explorar as experiências e identificar as demandas por orientação de 17 pais que
compartilharam com suas esposas do processo de gravidez, parto, pós-parto, aleitamento materno e
primeiros cuidados com o recém-nascido. Os dados foram coletados por meio de entrevista não
estruturada, com base em um roteiro com temas relativos à experiência da paternidade. Foram realizadas
transcrição, textualização e transcriação de todas as narrativas. O texto final foi submetido à análise de
conteúdo e organizado em 11 categorias: Os sentimentos relativos à notícia da gravidez dependeram da
existência ou não de seu planejamento; Alegrias e preocupações: ambivalência em relação à
incorporação do papel paterno; Dificuldades para compreender e lidar com as mudanças do ciclo grávido
e puerperal; Medo de praticar sexo durante a gravidez e incompreensão do desinteresse da esposa por
este assunto; Ansiedade diante da possibilidade de ter filho com problemas de saúde; Preocupações
diante da proximidade do parto; Desconhecimento dos direitos e dos papéis a desempenhar no momento
do parto; Atitudes e experiências distintas em relação à abstinência sexual no pós-parto; Enfrentamento
de dificuldades no aleitamento materno, apesar da importância atribuída a esta prática; Valorização das
orientações sobre cuidado do filho; e Mudanças no relacionamento conjugal após o nascimento do filho.
Os resultados encontrados serviram de base para o desenvolvimento da cartilha educativa, que seguiu as
etapas: elaboração do conteúdo com base na literatura e na adequação da linguagem, criação das
ilustrações, editoração e diagramação. A primeira versão da cartilha foi elaborada e avaliada por cinco
pais. A incorporação das sugestões será realizada antes da publicação da versão final do material. Ela foi
denominada Orgulho de pai - cartilha educativa para a promoção do envolvimento paterno na gravidez e
contém informações sobre gestação, parto, pós-parto, amamentação e cuidados com o bebê. Espera-se
que por meio da leitura desta cartilha, os pais sintam-se apoiados em suas demandas para a participação
efetiva na gravidez, no parto e no pós-parto.
Palavras-chave: Gravidez, Homens, Pais, Paternidade, Promoção da saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012114604/publico/Adriana_Manganiello.pdf

Nº de Classificação: 17717
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PAIVA, Eny Dorea. Tipo de cateter central de inserção periférica e o motivo de sua remoção em
uma coorte de neonatos. 2012 . p. 143. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Kimura, Amélia Fumiko
Resumo: Introdução: Dispositivos de acesso venoso central tornaram-se vitais para a recuperação e
sobrevivência dos neonatos e lactentes internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O
cateter central de inserção periférica (CCIP) tem sido amplamente utilizado para atender às demandas
terapêuticas dos
neonatos e lactentes criticamente doentes e inovações nos dispositivos têm sido
introduzidos e confeccionados com materiais biocompatíveis, como o silicone e o poliuretano, com único
ou duplo lúmen. Objetivo: analisar a relação entre os tipos de cateteres centrais de inserção periférica
(monolúmen de silicone e duplolúmen de poliuretano) instalados em neonatos e lactentes com os
motivos de remoção do dispositivo. Método: coorte prospectiva, composta por neonatos e lactentes
submetidos à instalação do CCIP, internados em UTIN de um hospital privado da cidade de São Paulo,
no período de 1 de julho de 2010 a 30 de junho de 2011. Os neonatos e lactentes foram incluídos no
estudo no momento da instalação do cateter e acompanhados durante a permanência do dispositivo. O
projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, campo
do estudo (Processo 219/2010). Resultados: foram analisados dados referentes a 270 CCIPs, 189
(70%) cateteres de monolúmen e 81 (30%) de duplolúmen. Os dois grupos de cateteres apresentaram
características demográficas, clínicas, terapêuticas e relacionadas ao procedimento de inserção do
cateter homogêneas, exceto para as variáveis: diagnóstico prévio de septicemia (p=0,0210) e ocorrência
de dificuldade de progressão do cateter na instalação do mesmo (p=0,0296). Contudo, o valor de p para
o teste de homogeneidade para razão de chances do diagnóstico prévio de septicemia e da dificuldade
de progressão do cateter, não demonstrou diferença estatística, p=0,955 e p=0,400, respectivamente.
A taxa de densidade de incidência (TI) de remoção não eletiva para o cateter monolúmen de silicone foi
34,8 em 1.000 cateteres-dia e a do cateter duplolúmen de poliuretano foi 32,8 em 1.000 cateteres-dia.
Houve diferença estatística significante, p=0,0005, na média do tempo de permanência entre os dois
tipos de cateteres, maior para o dispositivo de duplolúmen de poliuretano, 14 dias em relação ao
dispositivo de monolúmen de silicone, 10 dias. Entretanto, não é
possível afirmar que a taxa de
densidade de incidência entre os cateteres se diferem entre si ao se estimar a curva de sobrevida pelo
método Kaplan Meier dos cateteres com remoção não eletiva. As curvas de sobrevivência de ambos os
cateteres se sobrepõem, entretanto o valor do logrank (0,45) indica que não há diferença estatística
entre a incidência de remoção não eletiva entre os cateteres.
Dessa forma, a hipótese conceitual
defendida no presente estudo não pode ser confirmada. Conclusão: os resultados do estudo apontaram
que não há diferença estatística significante nas taxas de incidência de remoção não eletiva entre os
dois grupos de cateteres. Entretanto, o CCIP de duplolúmen de poliuretano apresentou média de tempo
de permanência maior comparado ao dispositivo de monolúmen de silicone.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Enfermagem neonatal, Fatores de risco, Recém-nascido.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012115610/publico/Eny_Dorea_Paiva_corrigida.pdf

Nº de Classificação: 17718
WEBER, Bernardete. Tradução, adaptação transcultural e validação do método INTERMED para a
língua portuguesa: estudo em pacientes hospitalizados. 2012 . p. 175. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
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Orientador: Ciampone, Maria Helena Trench
Resumo: O método INTERMED é um instrumento que classifica a complexidade biopsicossocial de
pacientes em diversos níveis de assistência, qualifica o cuidado
e melhora a comunicação
interprofissional. Ele permite avaliar a complexidade do paciente através da investigação de quatro
domínios: biológico, psicológico, social e sistema de saúde. Promove o cuidado integrado com foco no
paciente e viabiliza práticas de gestão da clínica e de leitos hospitalares. O objetivo principal desta
pesquisa foi realizar a tradução, adaptação transcultural e validação do método
INTERMED para
realidade hospitalar brasileira. Os objetivos secundários foram avaliar a consistência interna do método,
estudar a interface dos resultados do
INTERMED com dados sociodemográficos e verificar sua
contribuição no gerenciamento de leitos hospitalares e gestão da clínica. O instrumento foi aplicado a
um total de 300 pacientes, com mais de 5 dias de internação hospitalar, com idade = a 21 anos e média
de idade de 57,8 anos, sendo que 58,3% eram do sexo masculino. Esta amostra foi coletada entre
setembro e dezembro de 2011 em três hospitais da cidade de São Paulo, a saber, um privado (A), um
de ensino (B) e um
público (C). A validação e adaptação transcultural ocorreram em cinco fases:
tradução, síntese, retrotradução, avaliação e validação por um comitê de juízes e pré-teste. A validação
da tradução pelo comitê de juízes foi realizada pelo Índice de Validade de Conteúdo e a consistência
interna do instrumento foi avaliada pelo coeficiente alpha de Crombach. A estrutura do documento foi
estudada pelo
Coeficiente de Correlação de Spearman e a validade preditiva para tempo de
internação, pela relação entre a pontuação total do score do INTERMED e o tempo de hospitalização
dos pacientes. A validação da tradução foi de 94,2% de equivalência semântica, 94,3% equivalência
idiomática e 86,6% de equivalência cultural entre o instrumento original e o traduzido. No pré-teste,
obteve-se acima de 90% de compreensão em todos os itens do INTERMED. Os scores médios obtidos
com o INTERMED foram de 15, 20 e 21 nas instituições A, B e C respectivamente. Isto significa, pela
classificação, do instrumento, que nas três instituições os pacientes não eram complexos (< 21 pontos).
A consistência interna e precisão do instrumento foram consideradas boas para as três instituições. As
correlações entre
os domínios do instrumento foram positivas e significantes em sua maioria. Em
relação à validade preditiva, tempos maiores de internação foram observados em
pacientes com
escores maiores. Os dados encontrados sugerem que para além da gravidade biológica, o tempo de
internação pode estar relacionado aos aspectos psicológicos, sociais ou do sistema de saúde, como a
espera para realização de procedimentos. A versão brasileira do INTERMED possui equivalência com o
instrumento original; é confiável, uma vez que os itens do instrumento relacionam- se e são
complementares entre si; é válida, pois é capaz de medir o objeto ao qual
se propõe. Assim,
recomenda-se sua incorporação como uma ferramenta de apoio a gestão de leitos e ao cuidado integral
do paciente.
Palavras-chave: Cuidado integrado, Gestão da clínica, Gestão de leitos, Gestão hospitalar, Gestão
interprofissional da assistência, INTERMED.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-08102012161016/publico/Bernardete_Weber_Tese_2012_0927.pdf

Nº de Classificação: 17719
MEIRA, Maria Dyrce Dias. Avaliação de um curso de graduação em enfermagem por egressos,
empregadores e docentes. 2012 . p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Kurcgant , Paulina
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo subsidiar a avaliação e, se necessárias, as transformações
do currículo do curso de graduação em enfermagem de uma Instituição confessional. Estudo na vertente
qualitativa utilizou como método a Pesquisa Ação. A coleta de dados foi realizada em dois momentos.
No primeiro, foram entrevistados 19 egressos de uma turma de graduados em 2007 e 15 gestores,
empregadores dos egressos, em cenários diversos para apreender a avaliação destes atores sobre o
processo formativo vivenciado. No segundo adotou-se a técnica de Grupo Focal para possibilitar o
debate, com docentes do Núcleo Docente Estruturante do curso, sobre os aspectos resgatados no
primeiro momento. A análise dos discursos dos egressos e dos gestores gerou dois Relatórios Síntese
que foram utilizados como temas disparadores para reflexão-ação nos encontros com os docentes e
coordenadores. Os dados foram analisados segundo a técnica de análise
temática de Bardin que
possibilitou abstrair Unidades de Significado quanto à representação docente, relativas aos aspectos
apontados por egressos e gestores distintamente. A análise permitiu a composição de quatro categorias
semelhantes
para os dois grupos: 1 - Perfil do Estudante do Curso de Enfermagem e Perfil dos
Gestores na perspectiva dos Docentes. 2 - Avaliação do Currículo. 3 - Aspectos intervenientes no
Processo Formativo. 4 - Sugestões para aprimoramento do Currículo. Considerando a percepção dos
sujeitos e os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem, foi
construído coletivamente um Plano de Ação que propõe sugestões para aprimoramento do currículo
relacionadas à Flexibilização curricular; Redimensionamento dos Conteúdos; Educação Permanente;
Valorização da Prática; Adoção de Metodologias Ativas e a Autonomia do Estudante. Considera-se que
as propostas contidas no Plano de Ação reúnem aspectos que constituem núcleos de essencialidade no
direcionamento de um processo formativo alinhado às Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos
de
Enfermagem. Acredita-se que o ato avaliativo conjugado à metodologia da Pesquisa
Ação
possibilitou um processo reflexivo com base na realidade que revelou uma ação concreta no âmbito dos
sujeitos envolvidos.
Palavras-chave: Avaliação, Currículo, Egressos, Graduação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-11102012172554/publico/DO_Maria_Dyrce.pdf

Nº de Classificação: 17721
CASTRO, Liliana Cristina de. O custo do desperdício de materiais de consumo em um Centro
Cirúrgico. 2012 . p. 123. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Castilho , Valéria
Resumo: Dentro do gerenciamento de recursos materiais destaca-se a importância dos desperdícios,
definidos como todo consumo de produtos/serviços de forma ineficiente e ineficaz, que não agregam
valor aos mesmos, portanto, devem ser minimizados e/ou eliminados. Os objetivos desta pesquisa
foram: identificar os
tipos e as quantidades de materiais de consumo encaminhados, utilizados,
estornados e desperdiçados nas cirurgias, durante o intraoperatório, classificar os desperdícios de
materiais de consumo como evitáveis e não evitáveis; mensurar os custos dos materiais desperdiçados
nos procedimentos cirúrgicos e calcular o índice de desperdício dos materiais de consumo no Centro
Cirúrgico do Hospital Universitário da Universidade São Paulo (HU-USP). Trata-se de um estudo de
caso, descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa. Para a coleta de dados foi utilizado um
formulário contendo duas partes: a primeira para o levantamento do consumo real dos materiais, e a
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segunda para os materiais desperdiçados. A amostra foi constituída por 105 tipos de materiais de
consumo médico-hospitalares encaminhados a 275 cirurgias observadas, no período de fevereiro a
maio de 2011. Os resultados mostraram que os itens, mais encaminhados, utilizados e estornados,
foram
luvas cirúrgicas e seringas descartáveis; os mais desperdiçados foram fios
cirúrgicos, fio
cirúrgico algodão, compressas gazes 45x45cm, 7,5x7,5cm e 30x30cm. O item que apresentou maior
desperdício foi fios cirúrgicos, em média 1,3 unidades por cirurgias. O custo dos materiais utilizados nas
275 cirurgias foi de R$133.730,30; o de desperdício total foi de R$ 709,84, sendo R$ 327,48 referentes
ao consumo evitável e R$ 382,36 ao não evitável. O percentual médio de desperdício na amostra foi de
9,34%, sendo 1,23% evitáveis e 8,14% não evitável. Assim, assume-se que o desperdício real foi de
1,23%. A falta de estudos sobre o tema não permite comparações, mas o índice apresentado pode ser
considerado baixo para um hospital universitário.
Palavras-chave: Centro cirúrgico hospitalar, Custo e análise de custo, Enfermagem, Materiais.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012162211/publico/DO_LILIANA_DE_CASTRO.pdf

Nº de Classificação: 17728
ALENCAR, Rubia de Aguiar. O idoso vivendo com HIV/AIDS: a sexualidade, as vulnerabilidades e os
enfrentamentos na atenção básica. 2012 . p. 162. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar as vulnerabilidades e os enfrentamentos dos idosos
vivendo com HIV/Aids na atenção básica de saúde. Para realização da pesquisa, utilizou-se a abordagem
qualitativa, tendo como referencial teórico a abordagem psicossocial e emancipatória, segundo o conceito
de vulnerabilidade baseada nos direitos humanos. O estudo foi realizado no município de Botucatu, em
todas as unidades de saúde que adotam a Estratégia Saúde da Família e no Hospital-dia HIV/Aids, da
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista. Participaram do estudo 11 idosos
vivendo com HIV que descobriram a doença após os 60 anos, 12 médicos e 11 enfermeiros que atuam
na Estratégia Saúde da Família. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas
analisadas de acordo com o referencial da Análise de Conteúdo de Bardin, mais especificamente, a
Análise Temática. Buscando entender as razões que levaram os idosos a estarem em situação vulnerável
à infecção pelo HIV, foram adotadas para análise as seguintes categorias: vulnerabilidade individual,
vulnerabilidade social e vulnerabilidade programática. Foram encontradas como categorias empíricas: Infecção e formas de contágio do HIV; - Enfrentando a soro positividade: o cotidiano dos idosos vivendo
com HIV; - Acesso do idoso aos serviços de saúde x solicitação da sorologia para HIV; - Marcos da
relação entre o profissional de saúde e o idoso; - Planejamento, compromisso e responsabilidade dos
profissionais para com os idosos. A articulação das subcategorias que emergiram das categorias
empíricas permitiu identificar duas categorias centrais: O viver com HIV/Aids e Diagnóstico Tardio. O
conceito de vulnerabilidade no quadro dos direitos humanos possibilitou visualizar aspectos que podem
contribuir para a emancipação psicossocial do idoso. Para isso, é necessário reconhecer o idoso como
um sujeito cidadão, sujeito sexual e sujeito de direito, abordando esse idoso e compreendendo-o como
sujeito do seu cotidiano e de direitos. Conclui-se que, enquanto os serviços de saúde não englobarem os
idosos como sujeitos coautores das ações direcionadas à prevenção das DST/Aids, poucos serão os
avanços na luta contra a epidemia. São necessários, portanto, esforços dos organismos de saúde, por
meio de programas específicos, e dos profissionais de saúde, que devem buscar o olhar sobre o idoso,
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incluindo sua sexualidade, para que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida deste
segmento populacional.
Palavras-chave: Diagnóstico clínico, Idoso, Profissionais da Saúde, Síndrome de imunodeficiência
adquirida, Vulnerabilidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-25102012124633/publico/tese.pdf

Nº de Classificação: 17732
BURGATTI, Juliane Cristina. A contribuição do estágio curricular supervisionado no
desenvolvimento da dimensão ética da competência de graduados em enfermagem. 2012 . p. 161.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Oliveira, Maria Amélia Campos
Resumo: Estudo exploratório, de abordagem qualitativa, que objetivou analisar a
repercussão do
estágio curricular supervisionado (ECS) no desenvolvimento da dimensão ética da competência de
graduandos em Enfermagem. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com 28 estudantes,
docentes e enfermeiros colaboradores de uma instituição de ensino superior pública do estado de São
Paulo, no período entre outubro de 2010 e março de 2011. O material empírico resultante foi submetido
à técnica de análise de discurso e resultou nas seguintes categorias empíricas: a preservação da
autonomia; a responsabilidade social e o respeito nas relações intersubjetivas na produção do cuidado
em saúde e no processo de ensino e aprendizagem; a terapêutica e o cuidado a partir da dimensão
ética; a responsabilidade pública e a justiça social. Em relação ao desenvolvimento das atitudes e
valores para atuação em saúde, a análise dos discursos resultou em outras duas categorias empíricas,
que dizem respeito às ferramentas a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem em ética:
a reflexão crítica na e sobre a ação a partir do valor humano e as possibilidades de ações e de atitudes
a partir da análise dos exemplos. Concluiu-se que o ECS é um espaço privilegiado de integração e
desenvolvimento das dimensões técnica, estética, política e, em especial, ética. Na formação inicial, a
formação dos valores é tão necessária quanto à aquisição de conhecimentos, pois ambos influenciam
a tomada de decisão e a qualidade dessas decisões. No ensino da ética, a abrangência, a profundidade
e a exploração dos valores referentes à esfera micro, de preservação da autonomia, responsabilidade e
respeito, devem dialogar com os valores macro de responsabilidade pública, equidade e justiça social.
Palavras-chave: Bioética, Competência profissional, Educação baseada em competências, Ensino de
enfermagem, Ética.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22082012105943/publico/Juliane_Cristina_Burgatti.pdf

Nº de Classificação: 17735
RIBEIRO, Mara Cristina. A saúde mental em Alagoas: trajetória da construção de um novo cuidado.
2012 . p. 243. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas
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Orientador: Machado, Ana Lúcia
Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo traçar a trajetória de construção do novo modelo de
cuidado em saúde mental no Estado de Alagoas. Para tal fim, elegeu-se a estratégia qualitativa de
pesquisa, dentro das perspectivas teóricas da pós-modernidade, da desinstitucionalização e da Reforma
Psiquiátrica Brasileira. Os sujeitos foram gestores, docentes universitários, trabalhadores dos Centros de
Atenção Psicossocial, usuários e seus familiares. Para a produção dos dados foi utilizado o método da
história oral temática. Os achados foram submetidos à técnica de Análise Temática e foram organizados
em três eixos temáticos e respectivas categorias. O primeiro eixo trata da passagem do cuidado realizado
nos hospitais psiquiátricos para o cuidado realizado nos Centros de Atenção Psicossocial, indicando
quais ações e rupturas foram percebidas nesse processo. Também traça o perfil dos principais atores
desse novo cuidado. O segundo eixo trata da avaliação das ações concebidas dentro do espaço de
exercício do novo cuidado, a partir da percepção dos sujeitos participantes da pesquisa. Este espaço de
cuidado se refere tanto às instituições da atenção em saúde mental, os CAPS no caso de Alagoas e
outros serviços ligados a ele, quanto às entidades que supostamente permeiam o novo cuidado,
principalmente as Universidades e as políticas que dão sustentação a essas ações. O terceiro eixo trata
das soluções encontradas pelos próprios entrevistados diante das fragilidades e condições paralisantes
apresentadas, ao avaliarem a complexa estrutura do novo cuidado em saúde mental. Ao final, diante de
limites e desafios encontrados nessa trajetória, aponta caminhos possíveis para a qualificação desse
cuidado no sentido de efetivá-lo como cuidado exercido na comunidade, com base territorial e práticas
psicossociais.
Palavras-chave: Desinstitucionalização, Pós-modernidade, Reforma psiquiátrica, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17042012112917/publico/TESEMARA.pdf

Nº de Classificação: 17739
SIQUEIRA, Fernanda Paula Cerântola.. O significado da amamentação na construção da relação
mãe e filho: um estudo interacionista simbólico. 2012 . p. 142. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, saúde e enfermagem
Orientador: Silva , Isilia Aparecida
Resumo: Com a finalidade de ampliar a compreensão da formação de vínculo entre mãe e filho e qual o
papel da amamentação nesse processo, este estudo teve como objetivos: Compreender os significados
atribuídos pela mulher à amamentação na construção do vínculo entre mãe e filho e compreender como
os significados atribuídos pela mulher à amamentação influenciam a construção do vínculo entre mãe
e filho. Utilizaram-se a Teoria Fundamentada nos Dados e o Interacionismo Simbólico como referenciais
metodológicos e teóricos, respectivamente para a análise dos dados. Foram entrevistadas 22 mulheres,
sem restrição de idade ou de outra variável social ou biológica, que deram luz aos seus filhos em uma
maternidade do município de Marília-SP, cujo último filho, na época da coleta de dados, estivesse com
idade entre dez e 24 meses. A análise dos dados mostrou que há uma complexidade na construção da
relação entre mãe e filho que pode estar vinculada à experiência da mulher e significados atribuídos
desde o processo de gestar e ir além da fase da amamentação, a depender dos elementos significativos
que esta mulher e seu filho tecem no decorrer de sua interação. Esses elementos
podem ser
compreendidos por meio de quatro temas: PERCEBENDO-SE GRÁVIDA, TENDO QUE CUIDAR DA
CRIANÇA, VIVENCIANDO A AMAMENTAÇÃO e CONSTRUINDO A RELAÇÃO COM O FILHO. Nesse
processo, a amamentação é interpretada como um forte elemento interacional simbólico entre a mãe e
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o bebê, propiciando a descoberta de sentimentos mútuos, e um significado de forte elo de ligação,
interpretados e atribuídos pela mãe. A sua percepção dos sentimentos de amor e carinho, gerados
neste processo do cuidar da criança, sofre
retroalimentação contínua e crescente, resultado da
interpretação materna em perceber a retribuição do apego da criança pela mãe, pelos gestos e pela
necessidade demonstrada de proximidade por ambos. Na continuidade da construção da relação, outros
elementos são descobertos e atribuídos como determinantes significativos da ligação entre eles, sendo
a presença materna o elemento simbólico mais forte dessa construção, que abrange o estar grávida,
amamentar e continuar no cuidado ao filho.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Apego ao objeto, Interacionismo Simbólico, Relações mãe-filho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-22082012110210/publico/Tese_final.pdf

Nº de Classificação: 17740
AMENDOLA, Fernanda. Construção e validação de um índice de vulnerabilidade de famílias a
incapacidades e dependência. 2012 . p. 189. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Orientador: Orientador
Resumo: No contexto atual de saúde, é relevante a criação de instrumentos válidos e confiáveis que
possam, sob o olhar da integralidade, captar a vulnerabilidade das
famílias a incapacidades e
dependência. Este estudo objetivou construir e validar um
índice de vulnerabilidade de famílias a
incapacidades e dependência (IVF-ID).
Adaptou-se o Índice de Desenvolvimento da Família, que
contém indicadores sociais, acrescentando indicadores de relações sociais e de saúde relacionados a
incapacidades e dependência. O instrumento foi submetido à validação aparente, por meio da técnica
Delphi, tendo passado duas rodadas de avaliação dos juízes, até atingir o consenso. O instrumento
resultante foi aplicado a 248 famílias acompanhadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família de
uma região do município de São Paulo para construção IVF-ID e posteriormente a outras 248 famílias
de outra região do Município, com perfil demográfico e social distinto, para validação. Assim, o índice
final contém 40 questões, divididas em quatro componentes e duas dimensões: a dimensão “Condições
Sociais” (CSO) que
engloba os componentes “Condições sociais favoráveis” e “Condições sociais
desfavoráveis”, e a dimensão “Condição de Saúde” (CSA), que congrega os
componentes
“Envelhecimento, incapacidade e dependência” e “Doenças crônicas”. Foram definidos pontos de corte
para o IVF-ID Total e para a Dimensão CSA, o que permitiu discriminar as dimensões da vulnerabilidade
a incapacidades e
dependência entre as famílias. O IVF-ID mostrou-se confiável e válido ao ser
aplicado em duas populações com vulnerabilidades sociais e perfis demográficos distintos. Ao aplicar o
IVF-ID total, verificou-se que não houve diferença significativa entre as duas regiões (54,8% x 58,1%;
p=0,469), porém em relação à
vulnerabilidade relacionada à Dimensão CSA, houve diferença
significativa entre as duas regiões, sendo que na região da Lapa foi encontrada um número maior de
famílias vulneráveis do que na Cidade Ademar (47,6% X 31,5%; p< 0,001). Pretende-se que o IVF-ID
seja utilizado para o planejamento de ações que visem o
monitoramento dos determinantes das
condições de vida e saúde das famílias vulneráveis a incapacidades e dependência. O índice poderá
servir como um instrumento diagnóstico e de intervenção tanto na gestão como na assistência às
famílias no âmbito da ESF.
Palavras-chave:
Vulnerabilidade.

Dependencia,

Família,

incapacidade,
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índice,

Programa

saúde

da

família,

Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-25052012093437/publico/Fernanda_Amendola.pdf

Nº de Classificação: 17741
CALDEIRA, Sebastião. O cuidado de saúde no contexto relacional enfermeiro e mulher idosa: o
olhar dos sujeitos envolvidos. 2012 . p. 99. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Merighi , Miriam Aparecida Barbosa
Resumo: Introdução: o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, com destaque para o
gênero feminino, reflete a necessidade de estudos que se dediquem a investigar o cuidado à mulher
idosa pelo enfermeiro, considerando a perspectiva dos sujeitos envolvidos nessa relação de cuidado.
Objetivo: compreender o cuidado à saúde na perspectiva das mulheres idosas e dos enfermeiros.
Metodologia: estudo fundamentado na Fenomenologia Social de Alfred Schütz realizado no município
de Cascavel, Paraná-Brasil, em nove Unidades de Saúde, sendo sete Unidades Básicas e duas
pertencentes à Estratégia Saúde da Família. Participaram dez enfermeiros que atuam no cuidado à
saúde das mulheres idosas e oito idosas cuidadas por enfermeiros. Os depoimentos foram obtidos no
período de setembro de 2010 a janeiro de 2011 por meio de entrevista aberta, com as seguintes
questões norteadoras para as mulheres idosas: conte para mim sobre as suas necessidades de cuidado
à saúde neste momento de sua vida. Como é para a senhora ser cuidada pelo(a) enfermeiro(a). O que a
senhora espera em relação ao cuidado à saúde? Para os enfermeiros: como
você percebe as
necessidades de cuidado à saúde da mulher idosa? Como você cuida dessa mulher? O que você
espera de suas ações de cuidado à saúde a esse tipo de clientela? Resultados: as idosas referem
necessidades físicas e psicossociais de cuidado, requerem atenção,
competência técnica e
comprometimento no cuidado e esperam acolhimento por parte do enfermeiro e dos serviços de saúde.
Os enfermeiros identificam especificidades relacionadas ao envelhecimento no cuidado à mulher idosa;
valorizam a participação da família como mediadora do cuidado e apresentam limites relacionados ao
serviço no que tange à ausência de protocolos que direcionem a assistência a essa clientela. Esperam
realizar um cuidado qualificado à idosa, alicerçado em uma formação profissional direcionada para o
atendimento a essa clientela. Conclusão: evidenciou-se que a compreensão do cuidado à saúde se
baseia predominantemente em relações de reciprocidade entre o enfermeiro – aquele que cuida – e a
mulher idosa – a pessoa cuidada. Espera-se que o presente estudo possibilite reflexões e ações no
âmbito assistencial, no ensino e na pesquisa no que tange à saúde da pessoa idosa na situação de
cuidado pelo enfermeiro. Essas devem vir ancoradas nas perspectivas de ampliação do conhecimento
nesses campos, com vistas a aproximações entre o cuidado esperado pela mulher idosa e o realizado
pelo enfermeiro no cotidiano dos serviços de saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Pesquisa qualitativa, Saúde da mulher, Saúde do idoso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-10052012124312/publico/Sebastiao_Caldeira.pdf

Nº de Classificação: 17742
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MORIYA, Giovana Abrahao de Araujo. Prazo de validade de esterilização de materiais utilizados na
assistência à saúde: um estudo experimental. 2012 . p. 96. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Graziano, Kazuko Uchikawa
Resumo: Diversos países vêm adotando diretrizes que relacionam prazo de validade de esterilidade de
materiais críticos utilizados na assistência à saúde com a ocorrência de
eventos relacionados.
Pesquisas têm validado a manutenção da esterilidade do material
durante o transporte e
armazenamento por longos intervalos de tempo. O racional teórico já refutava o antigo paradigma de
prazo de validade de esterilidade, baseado no tempo relógio/calendário justificado pela eficiência das
embalagens com características de barreira microbiana, selagem hermética e a teoria da ausência de
geração espontânea dos micro-organismos. No entanto, no Brasil, pode-se afirmar que os Centros de
Material e Esterilização ainda praticam o controle de materiais esterilizados, baseado em
data
arbitrariamente atribuída, sendo esta prática incentivada por recomendações de documentos elaborados
por órgãos oficiais normatizadores e fiscalizadores nacionais.
Na crença de que realizar uma
investigação experimental “in vitro”, produzindo
evidências científicas robustas contribuiria no
fortalecimento da quebra do antigo paradigma, propôs-se avaliar a manutenção da esterilidade de
materiais armazenados por
até 6 meses, após as embalagens diversas sofrerem contaminação
intencional em suas superfícies externas. O experimento consistiu em embalar corpos de prova que
simulassem instrumental cirúrgico (cilindros de porcelana) em quatro diferentes tipos de invólucros:
algodão tecido, papel crepado, tecido nãotecido (SMS) e papel grau- cirúrgico. Todos os pacotes foram
previamente autoclavados em um mesmo ciclo de esterilização. Posteriormente, as superfícies externas
dos pacotes foram intencionalmente manipuladas com mãos contaminadas com Serratia marcescens
(106 U.F.C./mL). Após intervalos predeterminados de armazenamento (0, 7, 14, 28, 90 e 180 dias),
uma quantidade determinada de pacotes de cada tipo de embalagem foi aberta e os corpos de prova
foram semeados diretamente em meio de cultura caseína-soja. Os pacotes com corpos de prova com
tempo zero de armazenamento foram considerados como grupo controle negativo. Com a finalidade de
garantir a viabilidade do micro- organismo-teste na superfície externa das embalagens foram realizados
semanalmente, até 180 dias, cultivos das amostras de cada uma das embalagens contaminadas com o
micro-organismo-teste, constituindo-se o grupo controle positivo. Para cada intervalo de
tempo de
armazenamento, foram analisados 600 corpos de prova (150 para cada tipo de
embalagem).
Considerando o intervalo de confiança exato para distribuição binomial, o tamanho de amostra calculado
na pesquisa garantiu um intervalo de confiança de 95% com probabilidade de 0 a 0,006 de se encontrar
uma amostra contaminada. Como resultado, não foram recuperados micro-organismos-teste Serratia
marcescens em nenhum dos intervalos de tempo de armazenamento. Todos os testes realizados no
grupo controle positivo apresentaram recuperação do micro-organismo-teste. Com base nos resultados
deste estudo, observou-se que pacotes embalados em invólucros com
propriedades de barreiras
microbianas e selados hermeticamente são capazes de proteger o conteúdo esterilizado por até 6 meses.
Este estudo contribui para a prática em Centros
de Material e Esterilização, impedindo o
reprocessamento desnecessário dos materiais,
ao mesmo tempo, alerta para que os eventos
relacionados sejam controlados e que cada material, antes da sua utilização, seja inspecionado quanto
à integridade da embalagem e selagem.
Palavras-chave: Armazenamento, Barreira microbiana, Centro de Materiais e Esterilização
Embalagem, Enfermagem, Esterilização, Evento relacionado, Vida de prateleira.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 17746
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(CME),

OLIVEIRA, Alcicléa dos Santos. Índice de qualidade de vida de Ferrans & Powers - versão feridas:
estudo de responsividade. 2012 . p. 104. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Santos, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
Resumo: O pequeno número de pesquisas sobre os instrumentos do Índice de Qualidade de Vida de
Ferrans & Powers (IQVFP) que tenham estado a propriedade psicométrica de responsividade, bem
como o fato de que o instrumento Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers–Versão Feridas
(IQVFP-VF) foi testado, em regra, apenas
quanto a sua confiabilidade e validade, incentivou a
realização deste estudo que, para
continuar o processo de validação deste instrumento, objetivou
analisar a responsividade do IQVFP-VF em pacientes com feridas crônicas. O estudo é metodológico,
prospectivo, observacional, com abordagem quantitativa. Foi realizado com 39 pacientes que possuíam
feridas crônicas (atendidos em dois ambulatórios específicos para o tratamento de feridas) por meio de
três avaliações utilizando o questionário IQVFP-VF (no início do estudo, 30 e 60 dias após o início). O
IQVFP-VF é composto por 34 itens, divididos em quatro domínios: saúde e funcionamento (SF), sócioeconômico (SE), psicológico/espiritual (PE) e família (Fa). Analisou-se a responsividade por meio de
métodos baseados na distribuição dos dados, utilizando o tamanho do efeito (TE), e também métodos
baseados em âncoras por meio da avaliação global de mudança, intensidade da dor e a cicatrização de
feridas. Os resultados mostram que a média dos escores total do IQVFP-VF foi de 21,3; 23,1 e 24,2 nas
três avaliações, respectivamente. Comprovou-se a responsividade do IQVFP-VF por meio do TE ao se
detectar mudanças pequenas em 30 dias de tratamento. Isso foi ratificado no período de 60 dias com
resultados ainda melhores, com valores do tamanho do efeito de 0,86 para o escore total; 1,01 no
domínio SF; e 0,66 para o domínio SE, com p-valor <0,001 para todos os referidos escores. A diferença
minimamente importante (MID) obtida para as âncoras no QV total foi de 2,0 para a avaliação global da
mudança; 2,0 para intensidade da dor; e 2,4 para a taxa de cicatrização de feridas. Concluindo, o estudo
mostrou que o instrumento IQVFP-VF mostrou-se responsivo, sendo capaz de detectar mudanças ao
longo do tempo em pacientes com feridas crônicas.
Palavras-chave: Cicatrizacao de feridas, Lesão, Mudança de vida, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012150548/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17747
DELLAROZA, Mara Solange Gomes. Idosos com dor crônica, relato de queda e utilização de
serviços de saúde: estudo SABE. 2012 . p. 149. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Pimenta, Cibele Andrucioli de Mattos
Resumo: Objetivo: Caracterizar a dor crônica em idosos da comunidade e avaliar sua associação entre
a utilização de serviços de saúde e o autorrelato de quedas. Método: estudo transversal com amostra
populacional obtida por meio de inquérito domiciliar, envolvendo idosos com dor crônica sem déficit
cognitivo. Neste estudo consideram-se dor crônica aquela com duração igual ou superior a seis meses e
idoso aquele com 60 anos ou mais. O critério para utilização do serviço de saúde foi ter feito mais de
quatro consultas ou uma internação no último ano. A ocorrência de quedas foi o relato de, no mínimo,
uma queda nos 12 meses anteriores à pesquisa. Por meio da estatística descritiva os idosos foram
caracterizados quanto às características da dor crônica, dos aspectos sociodemográficos, morbidade
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autorreferida, dependência nas atividades básicas e instrumentais de vida diária e mobilidade. Para os
idosos com dor há pelo menos um ano, testou-se a existência de associação entre uso do serviço de
saúde e ocorrência de queda com variáveis independentes (características da dor, sociodemográficas
e morbidades autorreferidas), por meio de análises univariadas (teste de associação de RaoScott) e
multivariadas (Regressão Múltipla de Cox com variância robusta). Para as análises estatísticas utilizouse o programa Stata 11.0 e adotou-se como valor de significância p<0,05. Resultados: A prevalência de
dor crônica foi de 29,7% (IC95% 25,4 - 33,9); os locais mais frequentes de dor foram a região lombar
(25,4%) e membros inferiores (21,9%); a dor foi moderada em 45,8% das vezes e intensa em 46% dos
indivíduos. A dor foi mais frequente em mulheres (p<0,007) e esteve associada à maior dependência
para as atividades da vida diária e à pior mobilidade (p<0,001). Intensidade da dor e renda associaramse (p=0,005): renda igual ou superior a três salários mínimos foi relatada por 37% dos idosos com dor
fraca/moderada e por 17% daqueles com dor intensa. A prevalência de utilização do serviço de saúde
nos idosos com dor foi de 44% (IC95% 35,1 – 52,8), e não diferiu dos idosos sem dor (50,5% [IC95%
45,1-55,9]) A análise multivariada mostrou que a chance de utilização do serviço de saúde foi 33%
menor nos idosos com dor há mais de dois anos do que naqueles com dor entre um e dois anos
(p=0,002). Foi 55% maior nos idosos com dor intensa (p=0,003) e 45% maior entre os que relataram
interferência moderada da dor (p=0,015). A prevalência de queda, no último ano, entre os idosos com
dor foi de 31,6% (IC95%: 26,4 – 37,5] e não diferiu dos idosos sem dor (26,4% [IC95%: 23,1 – 30,0]) e
p=0,145. A maioria (58,9%) dos idosos com dor crônica caiu uma vez no último ano, e 27,6% deles
caíram três vezes ou mais. O risco de quedas foi 50% maior
(p=0,019) em idosos com dor e
osteoporose, enquanto foi 48% maior naqueles com dor e incontinência urinária (p = 0,010). Conclusão:
estudo populacional com idosos da cidade de São Paulo, constatou-se que a dor crônica foi frequente e
esteve associada a maiores prejuízos na independência e mobilidade. A dor crônica mais intensa, a
mais recente e a com impacto no trabalho resultaram em maior uso dos serviços de saúde. Aqueles
com dor há um ano ou mais e osteoporose, dor e incontinência urinária tiveram maiores chance de
quedas.
Palavras-chave: Dor, Idoso, incapacidade, Quedas, Serviços de saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012142905/publico/01.pdf

Nº de Classificação: 17754
CAVALCANTE, Edilma Gomes Rocha. Marcadores de adesão ao tratamento da tuberculose: uma
proposta para a atenção primária à saúde. 2012 . p. 204. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bertolozzi , Maria Rita
Resumo: Considerando a importância da adesão ao tratamento para o controle da tuberculose (TB) e
para a Enfermagem e a necessidade de dispor de elementos que identifiquem a vulnerabilidade de
pacientes à não adesão, o estudo objetivou propor marcadores de adesão ao tratamento para serem
adotados no âmbito da
Atenção Primária à Saúde. Metodologia: estudo de desenvolvimento
metodológico,
de abordagem quanti-qualitativa, pautado na Teoria de Determinação Social do
Processo Saúde-Doença e no conceito de adesão ao tratamento, proposto por Bertolozzi. Instrumento,
cujos marcadores eram decorrentes de estudos do Grupo de Pesquisa do CNPq: Vulnerabilidades,
adesão e necessidades em Saúde Coletiva, foi validado, por meio do Índice de Validação de Conteúdo
por
especialistas e por revisão de literatura para complementar os marcadores
propostos. Após
aprovação por comitê de ética em pesquisa, o instrumento foi
aplicado junto a 89 pacientes com
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tuberculose, matriculados em Unidades Básicas de Saúde da Região Centro-Oeste do Município de São
Paulo, nos primeiros 30 dias e no período entre 90 a 140 dias de tratamento, de 2010 a 2012. À cada
resposta dos pacientes correspondiam escores com os valores de 1-3, que configuravam desde menor
até maior potencialidade para a adesão ao tratamento. A confiabilidade e a validade dos marcadores
foram verificadas por meio de testes estatísticos. Resultados: os conceitos atribuídos aos marcadores,
pelos especialistas, apresentaram Índice de Validade de Conteúdo foi de 86,7%. Na primeira etapa da
coleta de dados, os pacientes tiveram média de escore total de 76,5 (59 – 88). A segunda etapa da
coleta de dados foi realizada com 59 pacientes, e a média de escore total foi de 80,4 (66 – 92). Os
marcadores com mudanças
significativas para melhor escore da primeira à segunda etapa foram:
conhecer a causa da TB (p=0,002); impacto da doença na vida (p=0,007) e no trabalho (p<0,001);
dificuldade no tratamento em relação à medicação (p<0,001); opinião sobre a evolução da doença
durante o tratamento (p<0,001); apoio familiar (p<0,001) e ter recebido visita domiciliária durante o
tratamento (p<0,001). Na
análise univariada identificou-se seis marcadores com valor significativo,
sendo que três permaneceram significativos após análise de regressão logística: situação empregatícia
(p=0,0016), uso de droga (p=0,0282) e reação indiferente ao
diagnóstico (p=0,0065), os quais
explicariam em 92,3% a adesão ao tratamento. A análise de confiabilidade e validade, pelo método de
Componentes Principais de
rotação de Varimax, resultou em sete marcadores, divididos em três
dimensões, com consistência interna (Alfa Cronbach): Vida e contexto familiar (a=0,796), Trabalho e
processo saúde-doença (a=0,645) e Apoio no contexto do serviço de saúde (a=0,601). O alfa total foi de
a=0,706; 91,7% de sensibilidade, 64,0% de especificidade e área de curva ROC: 79,8%. Conclusão: a
proposição de instrumento com tais marcadores é inédita e mostrou-se confiável para medir a adesão
ao tratamento dos doentes com TB.
Palavras-chave: Adesão à medicação, Atenção primária à saúde, Tuberculose.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110012/publico/Edilma_Gomes_Rocha_Cavalcante_corrigida.pdf

Nº de Classificação: 17757
DE LA TORRE-UGARTE-GUANILO, Monica Cecilia. Construção e validação de marcadores da
vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV na atenção básica à saúde. 2012 . p. 217. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bertolozzi, Maria Rita
Resumo: A prevenção da transmissão do HIV em mulheres é um desafio. O conceito de vulnerabilidade
trouxe importantes avanços na análise e intervenção relacionada ao HIV/aids, pois possibilita conceber
as ações de prevenção como uma resposta social perante a epidemia e não como ações pontuais. Não
obstante, verifica-se limitada incorporação dos elementos da vulnerabilidade nas ações de prevenção do
HIV e no seu monitoramento. Nesse sentido, este estudo, de desenvolvimento metodológico, tem
como objetivo validar marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV, correntes na literatura,
para serem aplicados na Atenção Básica à Saúde. A construção dos marcadores foi subsidiada por
revisão sistemática (1996-2007) desenvolvida anteriormente, que foi atualizada neste estudo. Utilizou-se
da Validação de Conteúdo para validar os marcadores. As etapas percorridas para a validação foram:
Primeira Etapa- atualização da revisão sistemática (1996-2011); Segunda Etapa- seleção e construção
dos instrumentos de marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV, que consistiu em: seleção
dos elementos de vulnerabilidade de mulheres ao HIV, elaboração do Manual Operacional e Planilha
de Avaliação, que continha os marcadores com seus componentes; Terceira Etapa: Validação dos
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Marcadores por meio da Técnica de Consenso de Especialistas, os quais avaliaram: 1) o Manual
Operacional, 2) os atributos do conjunto de componentes de cada marcador, 3) os atributos de cada
componente do marcador e 4) a relevância de cada componente do marcador. Adotou-se o nível de
consenso de julgamentos favoráveis de pelo menos 60% como critério para considerar validado o
marcador. Foram validados cinco marcadores de vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV que dizem
respeito: 1) à abertura no relacionamento para discutir aspectos relacionados à prevenção das DST/HIV;
2) a
aspectos sobre a percepção da vulnerabilidade às DST/HIV; 3) a aspectos sobre a
desconsideração da vulnerabilidade às DST/HIV; 4) ao reconhecimento de si mesmo como sujeito de
direitos sexuais e reprodutivos e, 5) às ações dos profissionais de saúde que limitam o acesso de
mulheres à prevenção das DST/HIV. O estudo permitiu validar marcadores que contêm uma síntese de
elementos que contribuem para a definição da vulnerabilidade de mulheres às DST/HIV. Os marcadores
apresentam-se como importante ferramenta para operacionalizar o conceito de
vulnerabilidade na
Atenção Básica à Saúde e, particularmente para a Enfermagem, pois podem nortear o planejamento de
ações de prevenção, que não se limitem ao repasse de informações mas à troca de saberes, crenças e
valores vinculados à forma da mulher vivenciar sua sexualidade e às possibilidades de enfrentamento
da sua vulnerabilidade, a partir de ações inter/multidisciplinares e inter/multisetoriais.
Palavras-chave: Enfermagem, Hiv, Marcadores, Vulnerabilidade em saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013115000/publico/Monica_Cecilia_De_la_Torre_Ugarte_Guanilo.pdf

Nº de Classificação: 17758
VAL, Luciane Ferreira do. Desafios da integralidade na atenção às DST/HIV/aids: a vulnerabilidade
programática nas unidades básicas de saúde do Município de São Paulo. 2012 . p. 273. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Nichiata, Lucia Yasuko Izumi
Resumo: A implementação da integralidade é um grande desafio à consolidação do Sistema Único de
Saúde e a vulnerabilidade na Atenção Básica às DST/HIV/aids foi o objeto deste estudo, cujos objetivos
foram: caracterizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) segundo as Coordenadorias Regionais de
Saúde, as Supervisões Técnicas de Saúde, os modelos de organização da
atenção à saúde, as
Organizações Sociais de Saúde em contratos de gestão
na cogestão da saúde com a Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo e a
formação profissional do gerente; identificar o grau de
Vulnerabilidade Programática das UBS e discuti-lo segundo os componentes: acessibilidade, porta de
entrada, vínculo, enfoque familiar, profissionais da saúde e
coordenação/integração. A perspectiva
conceitual utilizada foi da vulnerabilidade, em sua dimensão programática. Realizou-se estudo descritivo
transversal com abordagem quantitativa, tendo sido utilizado um questionário com 51 questões, aplicado
online, na plataforma FormSUS, com gerentes das 442 UBS do Município de São Paulo. Foram obtidas
respostas de 328 gerentes das UBS; 40,9% eram exclusivas "tradicionais"; 55,8% das OSS eram do tipo
"Associação" e mais da metade dos gerentes das UBS eram Enfermeiros. Há graus diferenciados de
vulnerabilidade programático, mas de um modo geral nas UBS é baixo. Há vulnerabilidade na efetivação
da integralidade: falta de materiais para atividades educativas; baixa oferta de testes de detecção de
sífilis à gestante e teste anti- HIV no pré-natal; demora no retorno do resultado do exame anti-HIV; baixa
indicação do tratamento com Penicilina Benzatina ao parceiro da gestante com diagnóstico de sífilis;
não realização da abordagem consentida para solicitação de teste para HIV à gestante ou para a
população
geral; falta de capacitação para realização da abordagem sindrômica das DST
e
aconselhamento na oferta do teste do HIV; falta de contrarreferência às UBS, DST/aids. Conclui-se que
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a integralidade traduzida em práticas de saúde na atenção às DST/HIV/aids possibilitou visualizar as
vulnerabilidades programáticas nas UBS e apontou desafios para sua efetivação.
Palavras-chave: Doença Sexualmente Transmissível, Enfermagem, Integralidade, Sindrome da
imunodeficiencia adquirida, Vírus da Imunodeficiência Humana, Vulnerabilidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08012013110534/publico/Luciane_Ferreira_do_Val.pdf

Nº de Classificação: 17759
ZUTIN, Tereza Lais Menegucci. A posição do homem no processo de amamentação: um ensaio
sobre a produção de sentidos. 2012 . p. 127. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Isilia Aparecida
Resumo: Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizando pressupostos teóricos das Práticas
Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, buscamos descrever o processo de produção de
sentidos do homem sobre sua participação no processo de aleitamento materno de seu(s) filho(s). A
Associação Feminina de Marília - Maternidade Gota de Leite do município de Marília-SP foi o cenário
para identificação dos sujeitos; sete homens, residentes no município de Marília e que atendessem aos
critérios de inclusão. Os dados foram registrados e posteriormente organizados, conforme pressupostos
teóricos e metodológicos das práticas discursivas. O discurso foi submetido à análise, por meio de mapa
de associação de ideias, que possibilitou a identificação de três temas: (1) A posição do homem no
processo de amamentação; (2) As ações do homem no processo de amamentação; (3) As relações
familiares no processo de amamentação. Os resultados apontaram que o sentido atribuído ao processo
de vivenciar o aleitamento do filho está pautado no cotidiano dos homens participantes deste estudo,
pela vivência das situações diárias com a mulher e com os filhos, bem como com outros membros da
família que, de alguma forma, se insere nesse contexto de sentidos da experiência de amamentação.
Embora exista para a maioria dos homens deste estudo um movimento impulsionado pelos sentidos de
participação ativa no processo de amamentação do filho, ainda resta, na perspectiva de alguns, uma
possível “brecha” de
ausência ou distanciamento circunstancial, justificado, por ser interiorizado e
naturalizado
para esses homens. Ainda, aparece em sua percepção o papel exclusivo de
responsabilidade feminina pelos cuidados com os filhos, família e no mais específico do objeto deste
estudo, a amamentação. Também, percebemos que o homem se coloca em diferentes posições nesse
processo, como pai, companheiro, parceiro conjugal e da mesma forma percebe a mulher em diferentes
localizações, seja no relacionamento com ele, seja no contexto privado ou público, assumindo o papel
de mãe, de mulher que partilha com ele a construção da família, trabalhadora e sua parceira conjugal.
Ainda, a percepção desses homens, em sua maioria, é de
que acompanhar o processo de
amamentação do(s) filho(s) representa uma experiência marcante, seja pelo significado que a vivência
de estar junto da mulher e do filho traz, seja pela necessidade de aprendizado e de superação de
dificuldades que possa se apresentar para cada um deles. Portanto a sociedade, que ainda impõe à
mulher uma alta carga de responsabilidade de cuidados com a família, também precisa olhar para a
experiência dos homens e prepará-los para a paternidade e para a sua participação na construção do
ambiente doméstico colaborativo, lugar onde os parceiros possam ter disposição e amparo para exercer
não suas obrigações, mas suas posições naturais de forma prazerosa e feliz.
Palavras-chave: Aleitamento materno, Construcionismo social, Pais, Participação, Relações familiares.
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Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23082012104858/publico/TESE.pdf

Nº de Classificação: 17761
ARAÚJO, Claudia Regina Marchiori Antunes. Determinantes da anemia em mães e filhos no Brasil.
2012 . p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fujimori, Elizabeth
Resumo: Introdução: Anemia por carência alimentar de ferro é a deficiência nutricional mais freqüente e
preocupante do ponto de vista da saúde coletiva. Afeta principalmente crianças, gestantes e mulheres em
idade fértil. Apesar das medidas de intervenção para prevenção e controle da anemia no Brasil, estudos
mostram que as prevalências ainda continuam elevadas. Objetivo: Investigar a situação da anemia e
seus determinantes em mães e filhos no Brasil, considerando o contexto familiar. Método: Pesquisa
transversal de abordagem quantitativa, que utilizou o banco de dados da Pesquisa Nacional de
Demografia e Saúde da Mulher e da Criança (PNDS) 2006. Foram utilizados dois questionários com
informações básicas sobre o domicílio e seus moradores e informações detalhadas sobre o público-alvo,
mulheres de 15 a 49 anos e seus filhos menores de 5 anos. Aproximadamente 40% dos domicílios foram
selecionados para coleta de sangue das mulheres, porém todas as crianças nascidas a partir de janeiro
de 2001 tiveram o sangue colhido, desde que filhos biológicos da entrevistada. Análise de hemoglobina
foi realizada em 5.915 mulheres e 4.558 crianças. Este estudo analisou 1.476 pares, considerando a mãe
e apenas uma criança. O programa Statistical Package for Social Science (SPSS versão 18.0) foi
utilizado para análise dos dados, que analisou anemia em mães e/ou filhos, mães e filhos isoladamente e
constou das etapas univariada e múltipla. Resultados: A ocorrência de anemia foi de 36,8% em mães
e/ou filhos, 23,4% nas mães e 17,0% nos filhos. Mães apresentaram chance 1,49 vezes maior de ter
anemia do que os filhos, e não se verificou associação entre anemia nas mães e nos filhos (p=0,478). Na
análise múltipla, mães e/ou filhos que residiam nas regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram
chance 2,24 e 1,70 vezes maior, respectivamente, em relação às da região Sul; a chance também foi
estatisticamente maior (1,78 vezes) para o par com insegurança alimentar (sentiu fome) e em que a mãe
realizou consulta de puerpério (1,39 vezes); primiparidade mostrou-se como fator de proteção. Anemia
nas mães também se associou com macrorregião de residência, com chance 2,39 vezes maior para as
da região Nordeste em relação às da região Sul; mães com insegurança alimentar, que realizaram
consulta de puerpério e tiveram pelo menos uma doença também apresentaram chance 50% maior para
anemia. Nas crianças, anemia associou-se com insegurança e consumo alimentar, sendo que aquelas
que ingeriram multimistura e leite fresco com água nas últimas 24 horas apresentaram chance 2,49 e
1,69 vezes maior para anemia, respectivamente, assim como crianças que não ingeriram lanche da tarde
no dia anterior e que ingeriram arroz menos de 4 vezes na semana (chance 1,57 e 2,38 vezes maior,
respectivamente); primiparidade materna revelou-se como fator de proteção. Conclusões: A ocorrência
de anemia em mães e/ou filhos é maior nas macrorregiões menos desenvolvidas e em famílias com
insegurança alimentar, o que evidencia a determinação social dessa carência nutricionaÉ mais freqüente
nas mães e não se associa à ocorrência de anemia nos filhos. Nas mães, anemia associa-se com
variáveis socioeconômicas, demográficas e insegurança alimentar. Nas crianças, anemia se associa
apenas com insegurança e consumo alimentar. Os resultados indicam que embora mães e filhos estejam
expostos aos mesmos determinantes sociais e ambientais que aumentam a suscetibilidade para anemia,
as restrições alimentares ocasionadas por condições socioeconômicas e demográficas desfavoráveis têm
maior impacto nas mães, em virtude da maior necessidade orgânica de ferro da mulher em idade fértil e
provável proteção e cuidado das mães para com os filhos. Indica também que independente da condição
socioeconômica, a alimentação inadequada da criança torna-a mais susceptível à anemia. Tais
resultados podem estar atrelados também a um efeito positivo do Programa Nacional de Suplementação
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de Ferro, embora apenas um quarto das crianças de 6 a 24 meses tivesse recebido ferro nos últimos seis
meses, o que indica a necessidade de melhorias na operacionalização do programa
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-27082012144304/publico/Claudia_Regina_Marchiori_Antunes_Araujo.pdf

Nº de Classificação: 18059
RODRIGUES, Adriana da Silva. Raciocínio diagnóstico de enfermeiros e estudantes de
enfermagem. 2012 . p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Saúde do adulto
Linha de Pesquisa: Dinâmicas de trabalho na Saúde do Adulto
Orientador: Cruz, Dina de Almeida Lopes Monteiro da
Resumo: O conhecimento sobre o raciocínio diagnóstico de enfermeiros e estudantes de enfermagem é
importante para orientar decisões sobre a formação e educação permanente de enfermeiros. Os objetivos
deste estudo foram adaptar o Diagnostic Thinking Inventory (DTI) para uso no Brasil, estimar as
propriedades psicométricas do instrumento adaptado, e analisar o raciocínio diagnóstico de enfermeiros e
estudantes de enfermagem segundo variáveis selecionadas. O DTI é um inventário de origem
canadense, alicerçado na teoria da geração de hipóteses, desenvolvido para avaliar o raciocínio
diagnóstico em dois domínios (grau de flexibilidade do pensamento e grau de estrutura de conhecimento
na memória). O processo de adaptação do DTI resultou em uma versão brasileira que foi aplicada em
uma amostra de 83 enfermeiros (28,9%); idade média de 29,7±,6,66 anos e 205 estudantes (71,1%);
idade média de 24,7 ±5,61 anos. A análise fatorial confirmatória dos 41 itens do DTI mostrou ajuste
moderado do modelo (2 = 1369; GFI= 0,793; AGFI= 0,771; RMSEA= 0,053; NFI= 0,458; NNFI= 0,635;
CFI= 0,654 e SRMR= 0,068) e consistência interna (alfa de Crombach) boa ou aceitável para o total dos
itens (0,801), para o domínio de flexibilidade (0,635) e para o domínio de estrutura (0,742). O coeficiente
de correlação de Pearson para o teste e reteste mostrou que o DTI apresenta boa reprodutibilidade
(0,806; p=0,001). Não houve diferença de escores médios de flexibilidade entre os enfermeiros (4,1±0,48;
IC 95% 3,98 4,18) e estudantes (4,2±0,51; IC 95% 4,1 4,3) (p=0215). Também não houve diferença de
escores médios de estrutura do conhecimento entre os enfermeiros (4,3±0,59; IC 95% 4,1 4,4) e os
estudantes (4,3±0,53 IC 95% 4,2 4,4) (p=0,742). Quanto às demais análises de associação entre o DTI e
outras variáveis, houve significância estatística entre as seguintes: ter tido ensino sobre diagnóstico de
enfermagem na graduação (flexibilidade p=0,001; estrutura p=0,009); ter tido ensino sobre raciocínio
clínico na graduação (flexibilidade p=0,031; estrutura p>0,001); maior contato com diagnóstico de
enfermagem por meio de leituras (estrutura p=0,001); por meio de pesquisa (estrutura p=0,001); por meio
da prática clínica (estrutura p<0,001); autoavaliação de alta capacidade de raciocínio clínico (flexibilidade
p= 0,003 e estrutura p< 0,001) e, para os enfermeiros, a prática diária que inclui o uso de diagnósticos de
enfermagem (estrutura p<0,001). As análises realizadas permitem afirmar que o uso dos diagnósticos de
enfermagem e seu ensino são importantes para o raciocínio diagnóstico na enfermagem, embora a
versão brasileira do DTI ainda necessite de outros estudos para confirmar sua estrutura.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Diagnóstico de enfermagem, Raciocínio diagnóstico.

Abstract: The knowledge about diagnostic reasoning of baccalaureate nurses and undergraduate
students is important to the development of educational strategies. This studys objectives included to
culturally adapt the Diagnostic Thinking Inventory (DTI) for the Brazilian culture, analyze its psychometric
properties, and describe the diagnostic rationale nurses and nursing students with selected variables. The
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DTI is a Canadian inventory based on the theory of hypothesis generation, created to measure the
diagnostic ability. The inventory has two sub-sections (flexibility in thinking and evidence structure
knowledge in memory). The DTIs translation process resulted in a Brazilian version applied to a sample of
83 nurses (28,9%); average age of 29,7 ± 6,6 years, and 205 students (71,1%); average age of 24,7 ±
5,61years. The results of the confirmatory factor analysis concerning a moderate fit for the DTI model (2 =
1369; GFI= 0,793; AGFI= 0,771; RMSEA= 0,053; NFI= 0,458; NNFI= 0,635; CFI= 0,654 e SRMR= 0,068)
and the internal consistence (Cronbachs alpha) showed a good internal consistency to total score (0,801),
flexibility (0,635) and evidence (0,742). Persons coefficient of correlation showed that the DTI has good
reproducibility over time (0.806; p=0,001). No have difference between nurses flexibility scores (4,1±0,48;
IC 95% 3,98 4,18) and students scores (4,2±0,51; IC 95% 4,1 4,3) (p=0215). No have too difference
between nurses evidence structure scores (4,3±0,59; IC 95%, 4,1 4,4) and students scores (4,3±0,53 IC
95% 4,2 4,4) (p=0,742).The variables applied together with the DTI presented significant differences:
nursing diagnosis in graduate course (flexibility p=0,001; evidence structure p=0,009); clinical reasoning in
graduate course (flexibility p=0,031; evidence structure p>0,001); nursing diagnosis with read and
research (evidence structure p=0,001); nursing diagnosis with clinical practice (evidence structure
p<0,001); self-evaluation of clinical reasoning ability (flexibility p= 0,003; evidence structure p< 0,001) and
for only nurses, the diary clinical practice with use of nursing diagnosis (evidence structure p<0,001).The
analysis results lead to the conclusion that to use and to teach about nursing diagnosis is very important
to diagnostic reasoning in nursing, although other studies are needed to confirm or adjust the Brazilian
version of the DTI.
Key words: Diagnostic reasoning, Nursing assessment, Nursing diagnosis.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14112012103847/publico/Tese_final.pdf

Nº de Classificação: 18060
FELIX, Carla Cristiane Paz. Avaliação do processo ensino-aprendizagem do atendimento préhospitalar às vítimas de parada cardiorrespiratória. 2012 . p. 148. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Dinâmicas de trabalho na Saúde do Adulto
Orientador: Miyadahira, Ana Maria Kazue
Resumo: Introdução: as estatísticas progressivamente preocupantes demonstram que as doenças
cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo e, entre elas, estão as
que levam à parada cardiorrespiratória (PCR). O aprimoramento contínuo do ensino do atendimento às
vítimas de PCR pré ou intra-hospitalar torna-se fundamental para a boa formação dos profissionais de
saúde, incluindo os de Enfermagem. Objetivo: o presente estudo teve por objetivo avaliar o processo de
ensino aprendizagem no atendimento pré-hospitalar às vítimas de PCR, utilizando as manobras de
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e o Desfibrilador Externo Automático (DEA), no aspecto teórico
(CONHECIMENTO) e prático (HABILIDADE), seguindo as recomendações do “guideline” de 2010 da
Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação (ILCOR). Casuística e Método: a amostra foi
constituída por 37 alunos do 1º ano, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que não
tiveram nenhuma orientação prévia sobre o tema. A pesquisa foi executada no Laboratório de
Enfermagem da EEUSP (LE-EEUSP), em três fases. Na 1ª fase, houve a avaliação prévia desses alunos
por meio de prova teórica (avaliação do CONHECIMENTO) constituída por 40 questões e prova prática
avaliada pela execução de um “check list” com 20 itens (avaliação da HABILIDADE). Na 2ª fase, foi
realizado um Curso teórico-prático com exposição do assunto em aula teórica e, a seguir, a
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demonstração prática, em simulação no LE-EEUSP, com manequim e outros materiais e equipamentos
específicos. Esse ambiente para simulação, assim organizado, foi disponibilizado, durante um mês, para
o treinamento dos alunos sob orientação de instrutores que aferiram o tempo e o número de treinamentos
de cada aluno. Após essa etapa, na 3ª fase, esses alunos foram submetidos à nova avaliação, com prova
teórica (avaliação do CONHECIMENTO) e prática (avaliação da HABILIDADE), utilizando os mesmos
instrumentos da 1ª fase. Os parâmetros avaliados no estudo foram: desempenho dos alunos antes e
após Curso teórico-prático; tempo de execução e número de treinamentos de cada aluno. Resultados:
observou-se acréscimo de acertos na prova teórica (CONHECIMENTO) em 37 questões, com significado
estatístico em 30 delas (p<0,05). Quanto à avaliação da HABILIDADE, houve aumento de acertos em 19
dos 20 itens do “check list” (p<0,05). Quanto à relação do percentual de acertos e/ou escores com o
número de treinamentos, não houve correlação (p>0,05). No entanto, quanto à relação do percentual de
acertos e/ou escores com o tempo de execução a correlação foi significativa (p<0,05) e classificada como
moderada. Conclusões: após o Curso teórico prático ministrado, utilizando as estratégias de ensino
descritas, houve melhora significativa do desempenho dos alunos em ambos os aspectos avaliados:
CONHECIMENTO e HABILIDADE.
Palavras-chave: Ressuscitação cardiopulmonar, Tratamento de emergência.

Abstract: Introduction: the increasingly worrying statistics show that cardiovascular diseases are the
leading cause of morbidity and mortality in Brazil and the world, and among them are those that lead to
cardiopulmonary arrest (CPA). Continuous improvement of the teaching of care for cardiac arrest victims
or pre-hospital becomes fundamental to good training of health professionals, including nursing. Objective:
This study aimed to evaluate the teaching and learning process in the pre-hospital care to victims of PCR,
using maneuvers Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Automated External Defibrillator (AED), the
theoretical aspect (KNOWLEDGE) and practical ( SKILL), following the recommendations of the
"guideline" 2010 Alliance International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Methods: The
sample consisted of 37 students in the 1st year, the School of Nursing, University of São Paulo, who had
no prior guidance on the subject. The research was performed at the Laboratory of Nursing EEUSP (LEEEUSP) in three phases. In Phase 1, there was a preliminary assessment of these students through
theoretical test (assessment KNOWLEDGE) consists of 40 questions and practical test evaluated by
performing a "check list" with 20 items (assessment SKILL). In Phase 2, we conducted a theoretical and
practical course to expose the subject in lecture, then, the practical demonstration in simulation-LE
EEUSP with dummy and other materials and equipment specific. This simulation environment, thus
organized, was available for one month, for the training of students under the guidance of instructors that
assessed the time and number of training each student. After this step, the 3rd phase, these students
underwent further evaluation with theoretical test (assessment KNOWLEDGE) and practice (assessment
SKILL), using the same instruments of the 1st phase. The parameters evaluated in the study were:
student performance before and after Theoretical and practical; runtime and number of training each
student. Results: There was an increase of correct answers in the theoretical exam (KNOWING) in 37
questions, with 30 of them in statistical significance (p <.05). Regarding the evaluation of SKILL, increased
accuracy for 19 of the 20 items "check list" (p <.05). With respect of the percentage of correct and / or
scores with the number of training, there was no correlation (p> .05). However, as the ratio of the
percentage of correct and / or scores with the runtime, the correlation was significant (p <0.05) and
classified as moderate. Conclusions: Theoretical after practical instruction using teaching strategies
described a significant improvement in the performance of students in both aspects evaluated:
KNOWLEDGE and SKILL.
Key words: Cardiopulmonary resuscitation, Emergency treatment.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-07062013124901/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18062
NOGUEIRA, Lilia de Souza. Vítimas de trauma admitidas em unidade de terapia intensiva:
características e fatores associados à carga de trabalho de enfermagem. 2012 . p. 126. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar do adulto com afecções agudas e críticas
Orientador: Sousa, Regina Marcia Cardoso de
Resumo: A complexidade da assistência à vítima de trauma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
repercute na carga de trabalho de enfermagem, sendo fundamental à equipe o conhecimento de
aspectos que a influenciam para o planejamento de sua atuação. Diante disso, foram objetivos deste
estudo caracterizar as vítimas de trauma admitidas na UTI, identificar um possível padrão de
intervenções realizadas nos pacientes e os fatores associados à alta carga de trabalho no primeiro dia de
internação, além de elaborar um modelo de estimativa da carga de trabalho de enfermagem requerida
pelos sobreviventes na alta da unidade. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo coorte prospectivo,
realizado em UTI especializada para assistência de vítima de trauma em hospital de referência para esse
atendimento. A carga de trabalho de enfermagem, variável dependente, foi mensurada pelo Nursing
Activities Score (NAS). Estatísticas descritivas, testes de associação e correlação e análises
multivariadas foram realizados no tratamento dos dados. A casuística compôs-se de 200 vítimas, a
maioria do sexo masculino (82,0%), com idade média de 40,7 anos (dp=18,6), procedente do Centro
Cirúrgico (70,0%) e submetida à cirurgia não programada (66,5%). A média do índice de comorbidade de
Charlson foi 0,6 (dp=1,4). Os acidentes de transportes (57,5%) prevaleceram na amostra, assim como o
trauma contuso (94,5%). Na análise da gravidade do trauma, a média do Injury Severity Score foi 19,3
(dp=9,1) e do New Injury Severity Score (NISS), 27,1 (dp=9,9). O número médio de lesões Abbreviated
Injury Scale (AIS) ?3 foi 3,1 (dp=1,8) e de regiões corpóreas acometidas, 2,7 (dp=1,3). Cabeça ou
pescoço foi a região mais gravemente lesada (64,0%) e que apresentou maior frequência de lesões AIS
?3 (65,5%). Quanto à gravidade do paciente, a média do risco de morte variou de 21,1% a 25,6%,
segundo diferentes índices, e as insuficiências pulmonar (76,5%) e neurológica (69,0%) prevaleceram na
casuística. A média do NAS na admissão da UTI foi 71,3% (dp=16,9) e dos sobreviventes, na alta da
unidade, 45,2% (dp=9,1). O tempo médio de permanência na UTI foi de 13,6 dias (dp=14,6) e a taxa de
mortalidade na unidade crítica, 19,0%. Foi identificado um grupo de 136 pacientes que apresentavam
similaridade de intervenções na admissão da UTI. Destacou-se, nesse grupo, monitorização/controles e
mobilização/posicionamento como atividades que requereram maior complexidade e ocuparam mais
tempo que a rotina normal das unidades críticas. Gênero, insuficiência pulmonar, número de regiões
corpóreas acometidas e risco de morte pelo Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) foram fatores
associados à alta carga de trabalho de enfermagem na admissão da UTI. O modelo de estimativa da
carga de trabalho de enfermagem requerida pelos sobreviventes na alta da UTI foi expresso pela
seguinte fórmula: NAS alta= 37,171 + 0,188 (risco de morte SAPS II) + 0,193 (NISS). Os resultados
obtidos nesta investigação fornecem subsídios às equipes de enfermagem que prestam assistência à
vítima de trauma, durante ou após a alta da UTI, que facilitarão o planejamento dos cuidados, adequação
do quantitativo de pessoal e distribuição de tarefas, com enfoque na excelência da assistência ao
traumatizado.
Palavras-chave: Carga de Trabalho, Enfermagem, Feridas e lesões,UTI..

Abstract: The complexity of care for victims of trauma in the Intensive Care Unit (ICU) affects the
workload of nursing staff is fundamental to understanding important aspects that influence to plan their
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actions. Therefore, objectives of this study were to characterize the trauma victims admitted to the ICU,
identify a possible pattern of interventions in patients and the factors associated with high workload on the
first day of hospitalization, and develop a model to estimate the load nursing work required by the
survivors unit discharge. This is a quantitative study, the prospective cohort conducted in specialized ICU
care of trauma victims in a referral hospital for that service. The nursing workload, the dependent variable
was measured by the Nursing Activities Score (NAS). Descriptive statistics, tests of association and
correlation and multivariate analyzes were performed on data processing. The sample consisted of 200
victims, mostly male (82.0%) with a mean age of 40.7 years (SD = 18.6), founded Surgical Center (70.0%)
and submitted to unplanned surgery (66.5%). The mean Charlson comorbidity index was 0.6 (SD = 1.4).
Traffic accidents (57.5%) prevailed in the sample, as well as blunt trauma (94.5%). In consideration of the
severity of the trauma, the mean Injury Severity Score was 19.3 (SD = 9.1) and New Injury Severity Score
(NISS), 27.1 (SD = 9.9). The average number of injuries Abbreviated Injury Scale (AIS)? 3 was 3.1 (SD =
1.8) and body regions affected, 2.7 (SD = 1.3). Head or neck region was the most severely injured
(64.0%) and had a higher frequency of injuries AIS? 3 (65.5%). Regarding the severity of the patient, the
average risk of death ranged from 21.1% to 25.6%, according to different indices, and the shortcomings of
the lung (76.5%) and neurological (69.0%) prevailed in the series. NAS average at ICU admission was
71.3% (SD = 16.9) and survivors, unit discharge, 45.2% (SD = 9.1). The mean ICU stay was 13.6 days
(SD = 14.6) and the mortality rate in the critical unit, 19.0%. Identified a group of 136 patients with
similarity of interventions at ICU admission. Stood out in this group, monitoring / control and mobilization /
positioning as activities that required greater complexity and occupied longer than the normal routine of
critical units. Gender, pulmonary insufficiency, number of body regions affected and the risk of death by
Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) were factors associated with high nursing workload at ICU
admission. The estimation model of nursing workload required by the survivors in the ICU was expressed
by the following formula: IN = 37.171 + 0.188 high (risk of death SAPS II) + 0.193 (NISS). The results
obtained in this investigation provide grants to nursing staff who provide assistance to victims of trauma,
during or after discharge from the ICU, which will facilitate the planning of care, adequacy of the number of
staff and distribution of tasks, with a focus on excellence in care the traumatized.
Key words: Workload, Nursing, Wounds and injuries, UTI.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18063
KRELING, Maria Clara Giorio Dutra. A suspeita de uso de drogas influi na administração de
analgésico opióide?. 2012 . p. 103. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar do adulto com afecções crônicas não transmissíveis
Orientador: Pimenta, Cibele Andruccioli de Mattos
Resumo: Introducao: A literatura sugere que o medo da dependencia de opioides e uma barreira para o
alivio da dor, especialmente quando ha suspeita de uso desses farmacos. No entanto, essa hipotese
carece de testes empiricos. Objetivos: Comparar a conduta de profissionais de enfermagem na
administracao de analgesicos opioides e nao opioides, quando ha ou nao suspeita de que o paciente seja
usuario de drogas; identificar a prevalencia de pacientes com suspeita de uso de drogas e conhecer as
características dos pacientes que os profissionais de enfermagem consideram como sugestivas de uso
de drogas. Metodo Estudo transversal com pacientes e profissionais de enfermagem (auxiliares e
tecnicos). Foram incluidos 507 pacientes com trauma ortopedico e prescricao de analgesico opioide,
internados em quatro hospitais de Londrina, Parana, entre fevereiro de 2011 a marco de 2012, e 199
profissionais responsaveis pela administracao de medicamentos a esses pacientes. Cada paciente

1562

recebeu a avaliação de tres profissionais e considerou-se “paciente suspeito” aquele indicado por pelo
menos um profissional. O desfechos principais foram a 1) quantidade administrada de analgesicos
opioides e nao opioides prescritos em regime “se necessario” e em horário fixo nas ultimas 24 horas; 2)
prevalencia de pacientes suspeitos de uso de drogas; 3) condutas dos profissionais frente a solicitacao
do opioide; 4) Caracteristicas dos pacientes que os profissionais consideram sugestivas de uso de
drogas. Nas analises utilizaram-se os testes de Qui quadrado, Fisher e Mann-Whitney, e nivel de
significância de 5%. Resultados: A prevalencia de pacientes suspeitos foi de 6,86%, maior em homens
(p<0.036) e jovens (p<0,001). Os “pacientes suspeitos” receberam mais opioides “se necessario”
(p=0,037) e ate 30% da dose maxima possivel, contra ate 20% para os “nao suspeitos”. A administracao
entre “suspeitos” e “nao suspeitos” nao diferiu quanto aos opioides prescritos em horario fixo, no entanto,
deixou-se de administrar 10% da dose para ambos os grupos. Entre os profissionais entrevistados, 75,6%
relataram que mantem a analgesia com opioide, mesmo quando ha suspeita de o paciente ser usuario de
droga, mas 28,9% deles disseram tentar reduzir a dose nesses casos. As caracteristicas dos pacientes
mais frequentemente consideradas pelos profissionais como sugestivas de uso de drogas pertenciam a
categoria “consequências emocionais/fisicas/sociais e sinais de abstinencia” (70,6%) e insistencia pelo
opioide (55,9%), mais do que a aparencia pessoal (0,0%). Conclusao: A prevalencia de suspeitos foi
semelhante a estudos realizados em departamentos de emergencia, sugerindo que os auxiliares e
tecnicos de enfermagem foram cuidadosos na estimativa de suspeicao. Os resultados obtidos contrariam
a literatura, pois indicaram que os “suspeitos” de serem usuarios de droga receberam mais analgesicos
opioides. Assumindo-se a premissa de que os profissionais identificaram corretamente os usuarios de
drogas, pode-se explicar o maior recebimento de opioide pelos “suspeitos”, pelas caracteristicas
comportamentais e emocionais: maior inquietude, insistencia verbal e talvez menor alivio da dor, pois
usuarios de droga podem desenvolver tolerancia. A administracao de analgesicos, especialmente em
esquema “se necessario”, e uma decisao importante da enfermagem que pode contribuir para o alivio da
dor, dai a importancia de entender as motivacoes que influenciam os profissionais nessa decisao.
Palavras-chave: Dor, Usuários de drogas, Analgésicos, Equipe de enfermagem

Abstract: INTRODUCTION: The literature suggests that the fear of opioid dependence and a barrier to
pain relief, especially when there is suspicion of use of these drugs. However, this hypothesis lacks
empirical testing. Objectives: To compare the behavior of nurses in the administration of opioids and non
opioid analgesics, where there is suspected or not the patient is User drug, to identify the prevalence of
patients with suspected drug use and know the characteristics of patients who nursing professionals
consider as indicators of drug use. Method Cross-sectional study with patients and nursing staff
(assistants and technicians). Included were 507 patients with orthopedic trauma and prescription of opioid
analgesic, hospitalized in four hospitals in Londrina, Parana, from February 2011 to March 2012, and 199
professionals responsible for the administration of medication to these patients. Each patient received
three assessment practitioners and considered "patient suspected" that indicated by at least one
professional. The primary outcomes were 1) administered amount of opioid analgesics and opioids not
prescribed under "if necessary" and at a fixed time in the last 24 hours, 2) prevalence of patients
suspected of drug use, 3) conduct of the professionals in the solicitation the opioid; 4) Characteristics of
patients that practitioners consider suggestive of drug use. In the analysis we used the chi square, Fisher
and Mann-Whitney, and level of significance of 5%. Results: The prevalence of suspected patients was
6.86%, higher in men (p <0.036) and girls (p <0.001). "Patients suspected" received more opioids "if
necessary" (p = 0.037) and to 30% of the maximum possible dose, compared to 20% for "not suspicious."
The administration between "suspicious" and "not suspects" did not differ regarding opioids prescribed at
a fixed time, however, made up of 10% of the administered dose for both groups. Among the respondents,
75.6% reported keeping with opioid analgesia, even when there is suspicion that the patient be User drug,
but 28.9% of them said they try to reduce the dose in these cases. The characteristics of patients most
often considered by professionals as suggestive of drug belonging to the category "consequences
emotional / physical / social and signs of abstinence" (70.6%) and insistence by opioids (55.9%), more
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than the personal appearance (0.0%). Conclusion: The prevalence of suspects was similar to studies
conducted in emergency departments, suggesting that nursing assistants and technicians were careful in
the estimate of suspicion. The results contradict the literature, it indicated that the "suspected" of being
drug users received more opioid analgesics. Assuming the premise that professionals correctly identified
the drug users, can explain the higher receiving opioids for "suspects", the emotional and behavioral
characteristics: high anxiety, verbal insistence and perhaps less pain relief because users drug may
develop tolerance. The administration of analgesics, especially in schema "if necessary", and a nursing
major decision that can contribute to pain relief, hence the importance of understanding the motivations
that influence professionals in this decision.
Key words: Pain, Drug users, Analgesics, Nursing team.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18064
RISSATO, Maria de Almeida Rocha. Erros de dispensação de medicamentos em hospital
universitário no Paraná. 2012 . p. 130. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Serviço de saúde pública
Linha de Pesquisa:
Orientador: Lieber, Nicolina Silvana Romano
Resumo: Introdução - Os medicamentos contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de
vida das pessoas, mas não são isentos de riscos. Os erros envolvendo medicamentos têm recebido
atenção dos profissionais, das instituições e das autoridades sanitárias no mundo todo. Em hospitais, a
farmácia é elo importante no complexo processo de utilização de medicamentos interligando várias ações
desenvolvidas em diferentes setores. Sua estrutura física, recursos humanos e tecnológicos e sua
organização são fundamentais na prevenção dos erros com medicamentos. Objetivo - Avaliar erros de
dispensação de medicamentos em hospital e os fatores envolvidos. Métodos A pesquisa foi realizada em
um hospital universitário no Paraná, utilizando-se de três estratégias. 1ª Foram conferidos, de acordo
com a prescrição, os medicamentos dispensados pela farmácia para as clínicas médica e cirúrgica no
período de 4 a 19 de janeiro de 2010. Os medicamentos analisados eram separados utilizando-se a cópia
carbonada da prescrição e dispensados de forma individualizada por paciente ou coletiva, em
embalagem plástica (caixas ou sacos), separados por horário de administração, para 24 horas de
atendimento. 2 a - Foram entrevistados 19 funcionários da farmácia envolvidos no processo de
dispensação sobre erros nesse processo. 3ª Foram avaliados dezenove relatos voluntários de erros de
dispensação de medicamentos ocorridos no hospital, entre outubro de 2006 a janeiro de 2010.
Resultados Foram analisadas 259 dispensações, 1.963 medicamentos e 4.099 doses. Durante a
observação, houve 61 erros de dispensação em 48 prescrições. Os erros ocorreram em 3,2 por cento dos
medicamentos e em 1,71 por cento das doses dispensadas. Os erros de dispensação mais freqüentes
foram: omissão de medicamento prescrito (23 por cento ); dispensação de medicamento não prescrito
(14,8 por cento ); medicamento dispensado na ausência de informação ou contendo informação duvidosa
ou ilegível (14,8 por cento ); concentração incorreta (9,8 por cento ); horário incorreto (9,8 por cento ) e
medicamento incorreto (6,6 por cento ). Os erros estiveram associados ao número de medicamentos por
prescrição e 33 por cento dos erros envolveram medicamentos potencialmente perigosos. Nas
entrevistas, foram relatados, como fatores contribuintes para a ocorrência de erros de dispensação,
problemas relacionados à comunicação, como: legibilidade da grafia dos prescritores; prescrições
ambíguas, incompletas ou confusas e similaridade dos nomes de medicamentos. Em relação às
condições de trabalho destacaram-se: pouco tempo para dispensação, sobrecarga de trabalho, nível de
ruído, interrupções e distrações. Quanto às questões pessoais, 50 por cento relataram falta de
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conhecimento sobre medicamentos, estresse e cansaço. Os tipos de erros e os fatores envolvidos foram
similares aos de pesquisas semelhantes. Conclusões Os dados sugerem baixa frequencia de erros
quando comparados a outros estudos nacionais, o que pode ter ocorrido pela organização do processo
de dispensação, dividido em etapas (triagem da prescrição, fracionamento e reembalagem, separação e
fechamento das embalagens). A conferência dos medicamentos pela enfermagem e a notificação
voluntária mostraram-se importantes na identificação de erros de dispensação. A investigação das
circunstâncias de ocorrência dos erros pode oferecer informações importantes para desenvolver
estratégias de prevenção.
Palavras-chave: Erros de medicação, Farmacovigilância.

Abstract: Introduction - Drugs make a significant contribution to improving people's quality of life, but are
not without risks. Errors involving medications have attracted attention of health professionals, institutions
and authorities worldwide. In hospitals, the pharmacy is an important link in the complex drug use
process, as it interconnects various actions carried out in different areas. Its physical structure, human and
technological resources, and its organization are critical in drug error prevention. Objective - Evaluate drug
dispensing errors in hospitals and the factors involved. Methods - The survey was conducted at a
university hospital in the state of Paraná, using three strategies. 1 st - The drugs the pharmacies
dispensed to the medical clinics and to surgery were compared to the prescriptions in the period ranging
from January 4 to 19, 2010. The drugs under analysis were segregated using the carbon copy of the
prescription and dispensed individually, per patient, or collectively, in plastic packaging (boxes or bags),
separated by time of administration for 24 hours of care. 2 nd - Nineteen employees involved in the
pharmacy dispensing process were interviewed concerning errors in this process. 3 rd - Nineteen
voluntary reports of medication dispensing errors occurring in the hospital between October 2006 and
January 2010 were evaluated. Results - 259 dispensations, 1,963 drugs and 4,099 doses were analyzed.
During the observation period, there were 61 dispensing errors in 48 prescriptions. The errors occurred in
3.2 per cent of the drugs and in 1.71 per cent of doses dispensed. The most common dispensing errors
were: omission of a prescribed drug (23 per cent ); dispensing of a drug that had not been prescribed
(14.8 per cent ); drug dispensed in the absence of information or containing questionable or unreadable
information (14.8 per cent ); improper concentration (9.8 per cent ); wrong time (9.8 per cent ); and wrong
drug (6.6 per cent ). The errors were associated with the number of drugs per prescription, and 33 per
cent of the errors involved potentially dangerous drugs. During the interviews, issues related to
communications were reported as contributing factors to dispensing errors and included readability of the
prescriber's spelling, ambiguous, incomplete, and confusing prescriptions, in addition to drug name
similarity. Insofar as working conditions were concerned, the following matters stand out: little time for
dispensing, work overload, noise levels, interruptions and distractions. As for personal issues, 50 per cent
reported a lack of knowledge about drugs, stress and fatigue. The types of errors and the factors involved
were similar to those of similar surveys. Conclusions - The data suggest a low frequency of errors when
compared to other national studies, which may have occurred on account of the organization of the
dispensing process, divided into steps (screening prescription, fractioning and repackaging, sorting and
closing of packages). Drug checking by the nurses and voluntary reporting were important in identifying
dispensing errors. The investigation of the circumstances under which errors occurred can provide
important information to develop prevention strategies. Key words: Drug Errors, Hospital Medication
System, Patient Safety, Pharmacovigilance.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6135/tde-17052012120257/publico/MariaRissato.pdf
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ANDRADE, Rubia Laine de Paula. Porta de entrada para o diagnóstico da tuberculose pulmonar:
avaliação dos serviços de saúde em Ribeirão Preto, 2009. 2012 . p. 87. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde e Sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: Considerando a importância do diagnóstico oportuno da tuberculose (TB) pulmonar enquanto
estratégia para o controle da doença, bem como a trajetória das políticas de reorganização do setor
saúde no Brasil no âmbito dos serviços de atenção básica (AB) enquanto porta de entrada para o
diagnóstico e manejo dos casos da doença, este estudo teve como objetivo avaliar os serviços de porta
de entrada (atenção básica / pronto-atendimento) para o diagnóstico da TB pulmonar em Ribeirão Preto,
2009. Para isto, foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, do tipo inquérito exploratório,
elaborado com base no referencial de avaliação da qualidade dos serviços de saúde e seus
componentes: estrutura-processoresultado. Os dados foram coletados em 2009 através de fontes
secundárias e entrevista com 90 profissionais de saúde (médicos / equipe de enfermagem) dos serviços
de AB e 68 das unidades de pronto-atendimento (PA) de Ribeirão Preto. Na análise dos dados das
entrevistas, foram construídos indicadores de estrutura (recursos humanos / físicos) e processo
(reconhecimento do problema), sendo que para as perguntas com respostas dicotômicas considerou-se
como indicador a proporção de ocorrência de cada item avaliado e para as questões com escala Likert de
resposta (valores de 1 a 5), o valor médio de todas as respostas dos profissionais de saúde ao item
avaliado. A partir dos dados obtidos de fontes secundárias, foram construídos dois indicadores de
processo (diagnóstico): proporção de sintomáticos respiratórios examinados e proporção de diagnósticos
de TB realizados segundo o número esperado. Os indicadores foram analisados individualmente, bem
como a relação destes com os tipos de unidades de saúde (AB / PA), a partir do teste qui-quadrado para
proporções, teste exato de Fisher e análise fatorial de correspondência múltipla (AFCM). Os resultados
da AFCM apresentou semelhança com os demais resultados do estudo, mostrando as seguintes
associações: AB - não tem geladeira; não tem equipamento de Raio-X; local ruim destinado à coleta de
escarro; quase sempre há disponibilidade suficiente de profissionais; às vezes tem sobrecarga de
trabalho; solicitam baciloscopia; às vezes apresentam dificuldade para convencer o doente a colher
escarro. PA - não tem formulário para solicitar baciloscopia; não tem pote para coleta de escarro; tem
equipamento de Raio-x; local muito ruim destinado à coleta de escarro; quase nunca há disponibilidade
suficiente de profissionais; sempre tem sobrecarga de trabalho; não solicitam baciloscopia; sempre
apresentam dificuldade para convencer o doente a colher escarro. Além disso, verificou-se que os
serviços de AB (5,5% [4,9-6,1%]) têm apresentado uma proporção maior de sintomáticos respiratórios
examinados que os serviços de PA (3,6% [3,2-3,9%]), embora os dois tipos de serviços apresentem
desempenhos semelhantes em relação à proporção de diagnósticos realizados: 5,8% [3,7- 8,0%] na AB e
5,4% [4,0-6,9%] no PA. Por meio destes resultados, concluiu-se que falhas no planejamento em relação à
provisão de recursos materiais, bem como na gestão de recursos humanos nas unidades de PA são
aspectos que podem estar levando a uma baixa proporção de sintomáticos respiratórios examinados
neste local; nos serviços de AB, parece que o problema encontra-se principalmente na falta de
responsabilização da equipe pela população da área de abrangência das unidades de saúde, bem como
na baixa resolutividade destes serviços para examinar os sintomáticos respiratórios e firmar os
diagnósticos de TB.
Palavras-chave: Tuberculose, Avaliação dos serviços de saúde.

Abstract: Considering the importance of timely diagnosis of pulmonary tuberculosis (TB) as a strategy to
control the disease, as well as the trajectory of the political reorganization of the health sector in Brazil in
the context of primary health care (PHC) as a place for TB diagnosis and case management, this study
aimed to evaluate the first contact services (PHC/emergency services (ES)) in pulmonary TB diagnosis in
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Ribeirao Preto in 2009. For this, a descriptive and exploratory epidemiological study was performed based
on the framework of health services quality evaluation and their components: structure-process-outcome.
The study was conducted in Ribeirao Preto in 2009. Data were collected through secondary sources and
interviews with 90 health care workers (doctors and nursing staff) from PHC and 68 from ES. The data
provided from the interviews were used to create indicators of structure and process. For questions with
dichotomous responses, the indicator was considered as the proportion of occurrence of each evaluated
item, and for the questions with Likert response scale (values from 1 to 5), as the average of all responses
of health professionals. From the data obtained from secondary sources, we created two additional
process indicators: the proportion of individuals with respiratory symptoms examined and the proportion of
TB diagnosis according to the number expected. The indicators were examined individually, as well as
their relationship with the types of health care facilities (PHC/ES) using a chi-square test, Fisher's exact
test and multiple correspondence factorial analysis (MCFA). The results of the MCFA were similar to the
other results of the study, showing the following associations: PHC services do not have a refrigerator; do
not have X-ray equipment; have a poor place for sputum collection; almost always have sufficient
availability of professionals; sometimes have work overload; request sputum smear microscopy;
sometimes present difficulty in convincing the patient to collect sputum. ES do not have a form to request
sputum smear microscopy; do not have vessel to collect sputum; have x-ray equipment; have a very poor
place for sputum collection; almost never have sufficient availability of professionals; always have work
overload; do not request sputum smear microscopy; always have difficulty in convincing the patient to
collect sputum. Furthermore, it was found that the PHC services (5.5% [4.9 to 6.1%]) have shown a higher
proportion of individuals with respiratory symptoms examined than the ES (3.6% [3.2 -3.9%]), although the
two types of service have similar performance in relation to the proportion of diagnoses made: 5.8% [3.7
to 8.0%] in PHC and 5.4% [4.0 to 6.9%] in ES. Through these results we concluded that failures in
planning regarding the provision of material resources and in human resources management in ES is
probably leading to a low proportion of individuals with respiratory symptoms examined in this place. In the
PHC services, it seems that the problem is found mainly in the lack of accountability for the population of
the area of health facilities, as well as the low resolubility of these services to examine the individuals with
respiratory symptoms and establish the diagnosis of TB.
Key words: Health Services Evaluation, Primary Health Care, Tuberculosis.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-20082012152250/publico/RubiaLaineAndrade.pdf

Nº de Classificação: 18066
ESPIRITO SANTO, Tiago Braga do. Gênero e Enfermagem: reafirmação de papeis sociais na Seção
Feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (1920-1921). 2012 . p. 244. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Fundamentos e administração de práticas do gerenciamento em Enfermagem
Orientador: Oguisso, Taka
Resumo: Tendo como objeto as relações sociais, por meio dos discursos de gênero relacionados à
inauguração da seção feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), na
reafirmação de poder dos papeis sociais, o presente estudo toma como objetivos: descrever as
circunstâncias empreendidas para o produto em seção feminina da Escola Profissional de Enfermeiros e
Enfermeiras, ou seja, a Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, exclusiva para mulheres;
analisar as relações sociais de gênero, por meio das fontes relacionadas à Escola Profissional de
Enfermeiras Alfredo Pinto, na sistemática educacional da Enfermagem; e discutir as relações sociais de
gênero como estratégia para a instalação de um modelo profissional de assistência em prol do
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desenvolvimento da enfermagem brasileira. A delimitação temporal do estudo abrange o período 1920 a
1921, tendo em vista o intervalo em que ocorreu o processo de formação da primeira turma da seção
feminina da EPEE, à época denominada Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto (EPEAP), atual
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (EEAPUNIRIO). Este fato histórico se deu na cidade do Rio de Janeiro, capital do país, no início do período
republicano, mais especificamente na Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro. Foram utilizadas para
esta pesquisa a mais diversa gama de fontes históricas, como os Relatórios Ministeriais, periódicos, livro
de atas das instituições relacionadas, materiais didáticos utilizados na EPEAP, documentos das alunas e
Enfermeiras matriculadas para o curso de 1921 além dos Anais da Colônia de Alienadas do Engenho de
Dentro. A análise desse material foi realizada a luz dos postulados de Joan Scott, evidenciando as
questões relacionadas ao Gênero - Relações Sociais de Sexo. O desdobramento da Escola Profissional
de Enfermeiras e Enfermeiros, inaugurada em 1890, em duas seções, sendo uma delas exclusivamente
feminina determinou uma trajetória educacional, que contribuiu diretamente na profissionalização da
Enfermagem e em um determinado perfil profissional. Desta forma, o ingresso da mulher no mundo da
educação e do trabalho através da profissionalização da Enfermagem pelo curso de Enfermeiras,
inaugurado em 1921 pela Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, ocorre de forma contraditória,
pois ao mesmo tempo em que feminizou a profissão, através da reafirmação do papel social
historicamente construído e socialmente aceito, permitiu um avanço no processo emancipatório feminino,
ao passo que minimiza a dominação do espaço privado ao tornar-se assalariada e parte integrante da
classe trabalhadora, tornando-se uma estratégia bem sucedida, por meio do discurso de gênero,
produzido em prol da Enfermagem brasileira na reafirmação de papeis sociais do feminino com
significação de poder.
Palavras-chave: História da enfermagem, Identidade de gênero.

Abstract: Having as object the social relations, through discussions regarding genres related to the
opening of the female section of the Professional School of Male and Female Nurses (EPEE[port.]), the
reaffirmation of the social roles power, this study has as objectives: describing the circumstances
undertaken by the subject in the female section of the Professional School for Male and Female Nurses
(Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto), Exclusive for women, analyzing the genre relation
through the sources related to the Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto in the educational
systematic of nursing, and discussing the genre relation as an strategy for the installation of an assistance
professional pattern to support the development of Brazilian nursing. The time limitation of the study is
between 1920 and 1921, taking in consideration the time that occurred the process of graduation of the
first class of the female section from EPPE [port.], at the time named Professional School of Female
Nurses Alfredo Pinto (EPEAP [port.]), currently School Of Nursing Alfredo Pinto (EEAP - UNIRIO [port.]).
This historic fact took place in Rio de Janeiro, capital of the country (at the time) more accurately in the
Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro. For this research were used the most varied historic
sources such as: Periodic ministerial reports, books of records from the related institutions, teaching
supplies from the Professional School of Female Nurses Alfredo Pinto (EPEAP [port.], documents from
the students and nurses registered in the course of 1921 and annals from the Colônia de Alienadas do
Engenho de Dentro. The analysis of these materials was made with the shed light of the postulates from
Joan Scott showing the issues related to genre Social Relations of Genre. The unfolding of the School of
Male and Female Nurses that opened in 1890, in two sections, being one of those exclusively female,
determined an educational strategy that contributed directly to the professionalization of nursing and a
certain professional profile. This way, the insertion of women in the world of education and
professionalization of nursing by the nursing course that began in 1921, in the School of Professional
Female Nurses Alfredo Pinto, happens in a contradictory way, because at the same time it feminized the
profession, through the reaffirmation of the historically built and socially accepted, at the same time it
allowed an advance in the emancipatory process of women, in a way that it minimizes the domination of
private spaces, by becoming waged and part of the working class, being a well successful strategy, by the
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reasoning of genre, produced to entice the professionalization of Brazilian Nursing in the reaffirmation of
female social roles with a meaning of power.
Key words: Genre identity, Female work, History of Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-09052012124247/publico/Tiago_Braga.pdf

Nº de Classificação: 17590
SANTOS, Daniela Barsotti. Sexualidade e imagem corporal de mulheres com câncer de mama. 2012
. p. 2443. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, Saúde e Enfermagem
Orientador: Vieira, Elisabeth Meloni
Resumo: Introdução: A sexualidade é uma construção que envolve normas
culturais, sexo,
corporeidade e gênero. Ela faz interface com a imagem
corporal e é produto e produtora da
medicalização. Tais elementos interagem entre si e formam diferentes configurações no contexto social
e individual, ao longo do tempo. Nesse sentido, o acometimento pelo câncer de mama transforma a
sexualidade e a imagem corporal da mulher. Propomos com este estudo contribuir para a compreensão
de aspectos psicossociais de mulheres, após o câncer de mama, para a atenção integral à saúde da
mulher. Objetivo:
Compreender as repercussões do processo diagnóstico e de tratamento, na
sexualidade e na imagem corporal, da mulher com câncer de mama. Métodos utilizados: O estudo de
abordagem qualitativa embasou-se na Teoria dos Scripts Sexuais que propõe explicar os processos
pelos quais as pessoas
organizam suas condutas sexuais pela interação entre cenários culturais,
scripts interpessoais e scripts da subjetividade. Foram realizadas entrevistas individuais com roteiro
semiestruturado; grupos focais e atividade grupal
temática, que foram audiogravados e transcritos
integralmente. O material foi categorizado, triangulado e analisado segundo conteúdo temático. Cada
categoria foi relacionada a um determinado nível dos scripts sexuais. Resultados: 36 mulheres entre 36
e 76 anos participaram do estudo. A maioria mantinha um relacionamento, tinha filhos, tinha até oito
anos de escolaridade, não exercia atividade profissional remunerada, era católica e utilizava o SUS. O
diagnóstico da doença foi realizado entre 1992 e 2010. Pouco mais da metade foi submetida a cirurgias
conservadoras da mama, e todas fizeram, ao menos, um tratamento (neo)adjuvante. Foram delimitadas
seis categorias de análise.
Cenários culturais: 1. O discurso sobre o câncer: etiologia da doença,
opiniões sobre a pessoa com câncer e a percepção de si antes e após o adoecimento. 2. O discurso
sobre sexualidade: definições de gênero, atratividade sexual e sexualidade. Scripts interpessoais: 3.
Comunicação sobre sexualidade: com familiares, amigos e colegas; com o parceiro afetivo-sexual e com
profissionais de saúde. 4. Relacionamento com o parceiro: relacionamentos anteriores e atuais. Scripts
da subjetividade: 5. Mudanças corporais: preocupação com a aparência do corpo nu; preocupação com
a aparência do corpo vestido; preocupação com a perda do potencial produtivo e preocupação com
características corporais não relacionadas aos tratamentos. 6. Vida sexual:
algumas mulheres
afirmaram ter havido a melhora da vida sexual, após o câncer de mama, parte delas afirmou que a vida
sexual permaneceu a mesma e outras referiram piora da vida sexual. Expectativas de melhora da vida
sexual. As categorias permitiram a identificação de quatro scripts sexuais: 1. Script sexual que envolve
uma sexualidade restrita ao ato sexual e relações tradicionais de gênero bem delimitadas. 2. Script
sexual que abarca as relações de gênero de modo difuso com a valorização do bem-estar e prazer
sexual feminino. 3. Script sexual de valorização exacerbada da vivência sexual. 4. Script sexual do
envelhecimento. Considerações finais: Conhecer alguns
scripts sexuais, disponíveis na sociedade
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brasileira, relacionados à sexualidade
e à imagem corporal no câncer de mama pode auxiliar
profissionais de saúde na atenção aos pacientes.
Palavras-chave: Imagem corporal, Neoplasias mamárias, Sexualidade.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 17591
NARDI, Edileuza de Fatima Rosina. Rede e apoio social, sobrecarga e qualidade de vida de
cuidadores familiares de idosos com incapacidade funcional. 2012 . p. 170. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: O cuidado diário de um idoso com incapacidade funcional demanda recursos econômicos,
planejamento, organização familiar e pessoal. Esse cuidar, sem uma rede e apoio social, pode ocasionar
sobrecarga de tarefas, desgaste físico e emocional para quem cuida, principalmente quando é assumido
por tempo prolongado e por uma única pessoa, desencadeando limitações na vida diária do cuidador e
interferindo na sua qualidade de vida. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida do
cuidador familiar de idosos dependentes e associar com a rede social, o apoio social, a sobrecarga do
cuidador e o grau de dependência do idoso. Trata-se de um estudo descritivo quantitativo realizado no
município de Arapongas-Pr, com uma amostra de 178 cuidadores familiares de idosos com incapacidade
funcional. A coleta de dados foi realizada por pesquisadores de campo devidamente treinados, mediante
entrevista domiciliar, utilizando os instrumentos: questionário contendo variáveis sociodemográficas do
cuidador, o Medical Outcomes Study - MOS e o Social Network Index para avaliação da rede e apoio
social, The Zarit Burden Interview -ZBI para avaliação da sobrecarga e o WHOQOL-Bref para avaliação
da qualidade de vida. Os dados evidenciaram que os cuidadores eram em sua maioria mulheres (90,4%),
filhas (48,8%), casadas (76,4%), com média de idade de 56,7 anos, pertencentes à classe econômica C
(33,1%).Os cuidadores avaliaram a sua saúde como regular (45,5%), apresentaram sobrecarga
moderada (57,3%), rede social menos de três parentes (60,1%) e menos de três amigos (71,4%) e a
interação social foi a dimensão de apoio social mais afetada (50,4). Na avaliação da qualidade de vida, o
domínio meio ambiente (56,1) e psicológico (57,3) foram os mais comprometidos. A análise multivariada
revelou que as chances de o cuidador apresentar melhor qualidade de vida no domínio físico foram
associadas a pouca/nenhuma sobrecarga (OR=6,52), ausência de doença referida (OR=27,06) e estar na
condição de solteiro (OR=8,47). No domínio psicológico, as chances para melhor qualidade de vida
associaram-se com pouca/nenhuma sobrecarga (OR=5,61), presença de apoio de interação social
(OR=3,21), ausência de doença relatada (OR=7,47) e estar na condição de solteiro (OR=6,0). No
domínio de relações sociais, as chances de melhor qualidade de vida foram aumentadas quando o
cuidador apresentou apoio de informação (OR=3,73) e recebeu orientação para o cuidado (OR=4,54). No
domínio meio ambiente, as chances de melhor qualidade de vida associaram-se ao fato do cuidador
pertencer à classe social A/B (OR=53,6), apresentar uma rede social de quatro ou mais parentes
(OR=3,07), não apresentar doença diagnosticada (OR=4,51) e encontrar-se na condição de solteiro
(OR=8,28). Diante dos dados encontrados, faz-se necessário pensar e refletir sobre a temática que
levanta a necessidade da implantação de programas que incluam a saúde do cuidador, contribuindo,
desta forma, para melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, prover um cuidado adequado
ao idoso dependente.
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Palavras-chave: Apoio social, Cuidadores, Efeitos psicossociais da doença, Qualidade de vida, Rede
social.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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SARRASSINI, Felícia Bighetti. Identificação de polimorfismos de genes candidatos nos transtornos
alimentares. 2012 . p. 102. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo Saúde Doença e Epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo: Os transtornos alimentares (TA) são quadros psiquiátricos graves, de etiologia multifatorial e a
influência genética parece exercer importante papel. Três genes são candidatos em potencial para o
desenvolvimento desses quadros e são investigados: o gene do receptor 5-hidroxitriptamina (5-HT2A), o
do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e do receptor ß do estrogênio (ERß). O objetivo
deste estudo foi identificar a presença de polimorfismos (SNPs) desses genes em pacientes e expacientes com TA (grupo de pacientes-GP) e em mulheres jovens saudáveis (grupo controle-GC) e foi
realizado junto ao Grupo de Assistência
em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Coletaram-se os dados: idade, peso e altura para
cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aplicou-se o Eating Atitudes Test (EAT-26) para excluir
possível caso de doença no GC (<21pontos). Os SNPs foram determinados pela técnica de reação em
cadeia da polimerase (PCR). Para análises estatísticas, utilizou-se o Statistical Package for Social
Sciences (SPSS, 20.0), nas variáveis contínuas (IMC e idade) usou-se o teste ANOVA, na variável
dicotômica (presença ou não de SNPs), teste qui-quadrado e regressão logística binária (pa ). Como
resultados, foram coletados dados de 29 indivíduos do GP e 78 do GC. A idade foi de 26,37±7,00 anos
no GP e 28,65±6,67 anos no GC (p=0,274), o IMC foi de 20,83±4,47kg/m2 no GP e 21,56±1,67kg/m2
no GC (p=0,294), e o EAT-26 foi de 30,34±18,83 pontos no GP e 7,83±4,94 pontos no GC (p=0,000).
Calcularam-se as frequências alélicas e genotípicas dos genes e foi feita análise que unia genótipos
que possuíam alelos de risco para cada gene. No gene 5HT2A 75,8% do GP e 38,4%
do GC
apresentaram-se os genótipos com o alelo de risco (GA e AA) (pX2 =0,253; OR=1,964; IC95%=0,748–
5,156 e pa =0,552). No do BDNF, encontraram-se frequências de 96,5% no GP e 96,1% no GC com os
genótipos com alelo de risco, MM e MV (pX2 =1,00; OR=1,120; IC95%=0,112–11,221 e pa =0,362 ).
No gene do ERß, para o SNP presente no éxon 5 (1082 G?A), as frequências dos genótipos de risco
GA e AA foram de 6,8% no GP e 8,9% no GC (pX2 =1,00; OR=0,751; IC95%=0,147–3,841 e pa
=0,883), e o SNP situado no éxon 8 (1730 A?G), as frequências dos genótipos de risco AG e AA foram
de 65,5% no GP e 83,3% no GC (pX2 =0,064; OR=0,380; IC95%=0,144–1,002 e pa =0,399). Todas as
análises não apresentaram diferença estatística significativa para a presença dos alelos de risco que
podem contribuir para o desenvolvimento de TA. Concluiu-se que a heterogeneidade da população
brasileira, a baixa incidência da doença e a amostra limitada do GP podem ter influenciado para as
semelhanças entre os grupos. Futuros estudos, utilizando marcadores genéticos de etnias e amostras
maiores, devem prosseguir na linha promissora da investigação etiológica.
Palavras-chave: Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Genes, Polimorfismo genético, Transtornos da
alimentação.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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SCARPARO, Ariane Fazzolo. Perspectivas do gerenciamento de enfermagem hospitalar. 2012 . p.
150. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Chaves, Lucieli Dias Pedreschi
Resumo: A prática do gerenciamento de enfermagem necessita romper barreiras da influência do
método funcional e direcionar-se às práticas contemporâneas do gerenciamento do cuidado de
enfermagem, pautado pela ideia da gerência participativa, tendo como centralidade o usuário, criando
espaços coletivos, envolvendo todos os agentes do processo de trabalho, com a articulação da gerência
ao cuidado de enfermagem, na perspectiva de que, a partir dele,
emergem elementos para a
organização do trabalho de enfermagem. Entretanto, essa concepção de gerenciamento ainda é pouco
difundida e sua prática não está consolidada. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar, segundo a
ótica de enfermeiros que atuam na enfermagem brasileira na área de gerência, o gerenciamento de
enfermagem hospitalar
centrado no usuário, bem como descrever sua concepção, identificar as
prioridades e
sistematizar tendências futuras. Metodologicamente, foi realizado estudo exploratório
quantitativo, de mensuração de opinião, utilizando a técnica Delphi, com participação de enfermeiros
experts em gerenciamento de enfermagem hospitalar, atuantes em hospitais e em docência, em três
rodadas de opiniões para estabelecimento de consenso sobre o assunto. Os dados foram apresentados
segundo estatística descritiva e analisados a partir do referencial teórico sobre o tema. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados evidenciaram que o cenário atual no qual, o
gerenciamento de enfermagem está imerso, é influenciado pelo método funcional, sendo explícita a
necessidade de mudança de paradigma, sem, contudo, desconsiderar seus aspectos positivos, sendo o
gerenciamento do cuidado de enfermagem tendência potencial, por ter o usuário como foco das ações e
por considerar a
lógica das instituições, dos profissionais e usuário. Na atualidade, já é possível
identificar o enfoque do gerenciamento do cuidado, porém, sem a concretização na prática que se
encontra distanciada dos princípios que a norteiam. Identificou-se que há lacuna entre o panorama
atual e a perspectiva futura, na qual aspectos que ainda não fazem parte da realidade atual têm
perspectiva de concretização. A concepção versou sobre a articulação da gerência no cuidado de
enfermagem, sendo que, na ocorrência da cisão entre essas dimensões, são geradas deficiências na
assistência. Estabeleceu-se consenso quanto à necessidade de priorizar o cuidado como núcleo do
processo de trabalho e as ações gerenciais, tendo como finalidade a assistência. Para a implementação
do gerenciamento de enfermagem com foco no usuário, evidenciou-se a necessidade de desenvolver
competências pautadas no trabalho coletivo. Este
estudo possibilitou identificar conhecimentos
referentes ao gerenciamento de enfermagem, na perspectiva da atualidade e do futuro. Entende-se que
o gerenciamento de enfermagem, com foco no usuário, articula gerência e assistência, sofre influência e
influencia as especificidades das diferentes clínicas. Identificar e discutir os pontos fracos e fortes, os
fatores facilitadores e
dificultadores, bem como as características essenciais para a prática do
gerenciamento, favorece a reflexão sobre a estruturação dos processos e o direcionamento das ações
para que, de fato, as mudanças necessárias comecem a ocorrer. Trata-se de alternativa contemporânea
e inovadora para modificar moldes de gerenciamento ainda praticados que não têm obtido êxito ao
contemplar a integralidade da assistência ao usuário.
Palavras-chave: Enfermagem, Serviço hospitalar de enfermagem, Serviços de enfermagem.
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Abstract: The nursing management practice needs to break barriers of the influence of the functional
method and direct itself to the contemporary practices of nursing care management, guided by the idea of
participative management, focused on users, creating collective spaces, involving all stakeholders of the
work process, jointly with nursing care managers, in the perspective that elements for the organization of
nursing work emerge from it. However, this conception of management is still not widespread and its
practice is not consolidated. This study aimed to characterize, according to the viewpoint of nurses
working in management of Brazilian nursing, the management of user-centered hospital nursing, and to
describe its design, identify the priorities and systematize future trends. It is an exploratory and
quantitative study, with measurement of opinion, using the Delphi technique, and with the participation of
nurses expert in hospital nursing management, who works in hospitals and in teaching, in three rounds of
opinions to establish consensus on the subject. Data were presented according to descriptive statistics
and analyzed from the theoretical framework on the subject. The project was approved by the Research
Ethics Board. Results showed that the current scenario, in which nursing management is inserted, is
influenced by the functional method, and there is explicit need for a paradigm shift, without, however,
ignoring its positive aspects. Nursing care management is a potential trend, as it focuses its actions on
users and considers the logic of the institutions, professionals and users. Currently, it is possible to identify
the focus of care management, however, this is not found in practice, which is detached from its guiding
principles. Gaps were identified between the current situation and future perspective, in which aspects that
are not yet part of the current reality have a prospect of accomplishment. The design addressed the joint
management in nursing care, and, in the case of splitting between these dimensions, deficiencies in care
occur. Consensus was established regarding the need to prioritize care as the core of the work process
and management actions, aiming at care. For the implementation of nursing management focused on
users, there is need to develop skills based in collective work. This study identified knowledge related to
nursing management, in the perspective of present and future. It is understood that nursing management,
focused on users, articulates management and care, is influenced and influences the specificities of the
different areas. Identifying and discussing the strengths, weaknesses, facilitating factors and difficulties, as
well as the essential characteristics of the management practice, encourages reflection on the structuring
of processes and guides actions so that, in fact, the needed changes start to happen. It is a contemporary
and innovative alternative to modify management molds still practiced and that have not been successful
in providing comprehensive care to users.
Key words: Nursing Services, Hospital.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral:: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012013135436/publico/ARIANEFAZZOLOSCARPARO.PDF
Nº de Classificação: 17599
GOMES, Betânia da Mata Ribeiro. A influência da família no consumo de álcool na adolescência.
2012 . p. 157. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: Embora os fatores de risco ao consumo de drogas sejam bastante conhecidos, ainda pouco
se sabe sobre a dinâmica e a organização das famílias de adolescentes que consomem álcool, assim
como suas interrelações com a comunidade. Buscando
compreendê-las, esta pesquisa objetivou
analisar e interpretar a influência da família
no consumo de álcool por adolescentes, a partir dos
referenciais teóricos do interacionismo simbólico e da perspectiva sistêmica de família. Para tanto,
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adotou-se como campo de estudo a Unidade de Saúde da Família Emocy Krause, localizada no
Distrito Sanitário IV, da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Os participantes do estudo foram 22
membros de dez famílias, dentre os quais estavam onze adolescentes, de ambos os sexos, na faixa
etária de quatorze a dezenove anos, e que consumiam álcool. As técnicas utilizadas para coleta de
dados foram: observação e entrevista em profundidade, baseada modelo Calgary de Avaliação da
Família, para obtenção de informações que permitissem a avaliação dos componentes estrutural, de
desenvolvimento e funcional das famílias, além da construção do genograma e do ecomapa familiar. A
análise dos dados foi realizada empregando-se a análise temática do tipo indutiva. Foram elaborados
três temas: na internalidade da família: fragilidade e conflitos; entre nós: limites, responsabilidades e
esperança; e decisão pela bebida: diversão permeada por riscos. O primeiro tema
aborda as
fragilidades das famílias, como as relações interpessoais conflituosas, o
padrão de comunicação
intrafamiliar, a experiência de separação e as perdas, e os conflitos vividos entre seus componentes. O
segundo tema trata da interação entre os componentes da família, caracterizada pela desestruturação,
envolvendo o consumo abusivo de bebidas alcoólicas pelos familiares e desrespeito, marcando os
limites de atuação da família que contribuíram para que os adolescentes se aproximassem das bebidas
alcoólicas. Mesmo assim, a família não se eximiu de sua responsabilidade para com seus membros,
bem como manteve a esperança, nutrida pelas aspirações e religião dos seus membros. Por fim, a
decisão pela bebida retrata o contexto do consumo de álcool e as motivações para esse consumo. Os
adolescentes apontaram como motivos o prazer e a diversão, sem ignorar os prejuízos do uso abusivo
da bebida alcoólica. A diversão associou-se a músicas que se aproximavam do contexto de vida dos
adolescentes, incentivando o consumo de
bebidas e funcionando como escape dos problemas
familiares. Concluiu-se que, tanto a família quanto o contexto sociocultural de inserção dos adolescentes
podem influenciar, ao mesmo tempo, de forma positiva e negativa o uso e o abuso de álcool. A
estrutura e composição da família, o padrão de interação familiar, a comunicação entre seus membros,
a religião e a esperança são componentes que ser articulam diretamente com a prática do consumo de
álcool pelos adolescentes e podem ser alvo de intervenção na enfermagem.
Palavras-chave: Adolescente, Bebidas alcoólicas, Enfermagem pediátrica, Família.

Abstract: Although the risk factors for drugs consumption are well known, little is known so far about the
dynamics and organization of families of families of adolescents who consume alcohol, as well as about
their interrelations with the community. In the attempt to understand them, this research aimed to analyze
and interpret the influence of the family on alcohol consumption by adolescents, based on the theoretical
frameworks of symbolic interactionism and the systemic family perpective. Therefore, the place of study
was the family health unit emocy krause, located in health district IV in Recife, Pernambuco, Brazil. The
study subietcs were 22 of ten families, including eleven male and female adolescents between 14 and 19
years old who consumed alcohol and were considered index cases the following data collection
techniques were used: observation and in-depth interview, based onthe calgary model of family
assessment, to obtain information to assess the structural, development and functional components of the
families, bsides the construction of the genogram and the family ecomap. Inductive thematic abalysus was
used to analyse the data. three themes were elaborated: in the family´s internality: weakness and
conflicts; among us: limits, responsabilities and hope and desire for the drink: diversion permeated by
risks. The first theme addresses the families' weaknesses, including conflicting interpersonal relations, the
intra-family communication standard, the separation experience and losses, and conflicts experienced
among family members. The second theme refers to the interaction among family members, characterizes
by loss of structure, incolving alcohol abuse by family members and disrespect, outlining family activities
that contributed for adolescents to approachalcoholic beverages. Nevertheless, the family did not refuse
the responsibillity towards its members and kept uo hope, mourished by aspirations and members'
religion. Finally, the decision to drink picturesthe consumption context and the motivations to consume
alcohol. The adolescents appointed pleasure abd fun as motives, without ignoring the harm of alcohol
abuse. Fun was asociated with songs that approached the adolescent's life context, encouraging drinking
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and functioning as an escape from family problems. It was concluded and composition, the family
interaction standard, communication among family members, religion and hope are components that
directly articulate with adolescents' alcohol consumotion ans can be targets of nursin intervention
Key words: Adolescent, Alcoholic beverages, Family, Pediatric nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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LANDIM, Camila Aparecida Pinheiro. Adaptação cultural para o Brasil e Portugal do instrumento
Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC). 2012 . p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Teixeira, Carla Regina de Souza
Resumo: O Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) é o único instrumento disponível na
literatura científica para avaliação da qualidade do cuidado sobre os elementos do Modelo de Cuidados
Crônicos, na perspectiva da pessoa com condição crônica. No contexto cultural do Brasil e de Portugal,
não há instrumentos para avaliar essa dimensão de cuidado no diabetes mellitus (DM), considerada
como uma importante condição crônica, em decorrência da sua prevalência e mortalidade mundial.
Trata-se de um estudo metodológico com o objetivo de realizar a adaptação cultural para o Brasil e
Portugal do instrumento PACIC. Constituído por 20 itens, o PACIC possui cinco domínios: Participação
Ativa do Paciente no Tratamento, Modelo do Sistema de
Cuidado/Modelo para a Prática,
Estabelecimento de Metas/Adaptação, Resolução de Problemas/Contexto e Seguimento/Coordenação.
O processo de adaptação cultural seguiu as etapas preconizados pela literatura: Tradução, Comitê de
Especialistas,
Retrotradução (Back-Translation), Pré-Teste e Entrevista Cognitiva. O estudo foi
realizado em ambulatório de endocrinologia, de uma unidade básica distrital de saúde no município de
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil e de um hospital público e de ensino na cidade do Porto, Portugal. Os
dados foram obtidos por meio da entrevista dirigida, nos meses de novembro (Brasil) e maio (Portugal)
de 2012. Mediante os
critérios de seleção, a população do estudo foi constituída por 50 pessoas
brasileiras e 50 pessoas portuguesas, perfazendo um total de 100 pessoas com DM. Para a coleta de
dados foi utilizado os instrumentos Impressão Geral e Específica do Projeto
DISABKIDS®. Para
apresentação dos resultados utilizou-se análise descritiva, por meio de quadros e tabelas. Os resultados
encontrados foram satisfatórios, demonstrando
que o instrumento foi considerado muito bom pela
maioria da população do estudo, com questões fáceis de entender e categorias de respostas não
difíceis de serem utilizadas. Somado a isso, 92% (Brasil) e 86% (Portugal) dos participantes declararam
que os itens do instrumento são muito relevantes para o diabetes mellitus, como condição de saúde.
Visando a maneira como os 20 itens do instrumento avaliado foram formulados, a maioria mostrou-se de
fácil compreensão, apenas quatro (6, 10, 12 e 16) foram adaptados culturalmente no Brasil e um (19)
em Portugal. Conclui-se
que o estudo resultou em um instrumento adaptado culturalmente e
compreensível
para o Brasil e Portugal. Há necessidade de prosseguir com a avaliação das
propriedades psicométricas para o estudo de validação do instrumento adaptado em
ambos os
contextos culturais.
Palavras-chave: Adaptação, Brasil, Diabetes mellitus, Doença crônica, Enfermagem, Portugal, Tradução.
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Abstract: The patient Assessment of Chronic Illness care ( PACIC) is the only instrument available in the
scientific literature to assess the quality of care for the elements of Chronic Care Model from the
perpectives of individuals with chronic diseases. In the Brazilian Cultural context, there is no instrument to
evaluate this dimension in the care provides for diabetes mellitus (DM) patients, wich is considered an
important chronic condition due to its prevalence and mortality worldwide, nor is there one in the
portuguese cultural context. This methodological study´s objective was to perform the cultural adaptation
of the PACIC instrument for both Brazil and Portugal. There is a need to assess its psychometric
properties to validate the adapted instrument for both cultural contexts.
Key words: Translating, Brazil, Adaptation, Chronic Disease, Diabetes Mellitus, Nursing.
Notas Gerais:Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17042013144940/pt-br.php

Nº de Classificação: 17601
NICOLUSSI, Adriana Cristina. Relaxamento com imagem guiada: influência sobre a qualidade de vida
relacionada à saúde de pacientes com câncer durante o tratamento quimioterápico. 2012 . p. 158. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. São Pau
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo do cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: Nas últimas décadas, o câncer tornou-se um problema de saúde pública mundial; seu
diagnóstico e tratamento causam significantes morbidades físicas e psicológicas, comprometendo a
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dos sobreviventes. Terapias Complementares e
Alternativas, como as terapias mente-corpo, tem sido usadas por pacientes com câncer para reduzir
sintomas e outros efeitos colaterais do tratamento. Objetivo: avaliar o efeito da intervenção de
Enfermagem: Relaxamento com Imagem Guiada (visualização) sobre a QVRS e sobre a depressão de
pacientes adultos com câncer durante o tratamento quimioterápico. Metodologia: estudo quantitativo,
quase-experimental, longitudinal e prospectivo, realizado no Centro Especializado de Oncologia e na
Central de Quimioterapia do Hospital das Clínicas, Ribeirão Preto-SP, Brasil. Os pacientes foram
divididos em dois Grupos: Controle e Intervenção (GC e GI) e o GI foi submetido às sessões de
relaxamento com imagem guiada durante o tratamento quimioterápico; ambos os grupos responderam
aos questionários de QVRS (EORTC QLQ-C30) e de depressão (Inventário de Depressão de Beck) no
início, meio e final do tratamento. Resultados: a amostra total e por grupo (baseline) foi composta na
maioria por mulheres, entre 40 e 59 anos, casadas, aposentadas ou donas de casa, católicas, residentes
em Ribeirão Preto, com baixo nível de escolaridade (ensino fundamental). Os cânceres mais frequentes
foram: mama, intestinal e gástrico. No tempo 1, ambos os grupos apresentaram como sintomas mais
frequentes: dor, fadiga, insônia e perda de apetite e estavam 'sem depressão'. No decorrer do estudo, na
comparação entre grupos, diferenças estatisticamente significantes foram encontradas, em T1 com o GC
apresentando melhores escores para EGS/ QV geral, função social e náuseas e vômitos. Em T2, as
diferenças foram significantes para função física e em T3 para as funções física, emocional, desempenho
de papel, fadiga e náuseas e vômitos, com melhores escores para o GI. Na comparação entre os tempos,
o GC teve prejuízo nas funções física, emocional e social, náuseas e vômitos e constipação, enquanto
que o GI apresentou melhora da função emocional. De acordo com o IDB, as diferenças foram
estatisticamente significantes entre os grupos e entre os tempos, com o GI apresentando mais pacientes
'sem depressão' do que o GC. Conclusão: Os resultados evidenciaram que a intervenção de relaxamento
com imagem guiada foi eficaz para melhorar a QVRS em várias funções (física, emocional, desempenho
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de papel), sintomas (náuseas e vômitos, dor, insônia, perda de apetite) e depressão. Esta técnica
simples, de baixo-custo, segura e benéfica levou a um relaxamento físico e mental do paciente,
observado através dos parâmetros fisiológicos e instrumentos de QVRS e depressão utilizados,
confirmando a hipótese de que o Relaxamento com Imagem Guiada proporciona melhora na QVRS e na
depressão de pacientes adultos com câncer em tratamento quimioterápico. Espera-se que a prática da
intervenção Relaxamento com Imagem Guiada seja divulgada e difundida no trabalho do dia-a-dia do
enfermeiro, para que em um futuro próximo, possa beneficiar os pacientes oncológicos com estas
terapias.
Palavras-chave: Cancer, Enfermagem oncológica, Qualidade de vida, Qualidade de vida relacionada à
saúde, Quimioterapia, Relaxamento com imagem guiada.

Abstract: In recent decades, cancer has become a public health problem worldwide; the diagnosis and its
treatment cause significant physical and psychological morbidity, compromising Health- Related Quality of
Life (HRQoL) of survivors. Complementary and Alternative Therapies, such as mind-body therapies, has
been used by cancer patients to reduce symptoms and other side effects of treatment. Objective: To
evaluate the effects of nursing interventions: Relaxation with Guided Imagery (visualization) on HRQoL
and on depression in adult patients with cancer during chemotherapy. Methodology: quantitative, quasiexperimental, longitudinal and prospective study conducted in the Specialized Oncology Center and in the
Chemotherapy Center of Clinical Hospital, Ribeirão Preto-SP, Brazil. The patients were divided into two
groups: Control and Intervention (CG and IG) and IG received relaxation sessions with guided imagery
during chemotherapy, both groups responded to questionnaires about HRQoL (EORTC QLQ-C30) and
depression (Beck Depression Inventory) at the beginning, middle and end of treatment. Results: The total
sample and by group (baseline) was composed mostly of women, between 40 and 59 years old, married,
retired or housewives, Catholic, living in Ribeirão Preto, with a low educational level (elementary school).
The most common cancers were breast, bowel and gastric. At one time, both groups showed most
common symptoms: pain, fatigue, insomnia and loss of appetite and were 'not depressed'. During the
study, the comparison between groups, statistically significant differences were found in T1 with CG
showing better scores for global QoL, social functioning, and nausea and vomiting. In T2, the differences
were significant for physical functioning and T3 to physical functioning, emotional functioning, role
functioning, fatigue, and nausea and vomiting, with better scores for IG. Comparing the times, the CG had
impairment in physical, emotional and social functioning, nausea and vomiting, and constipation, while the
IG showed improvement in emotional functioning. According to the BDI, the differences were statistically
significant between groups and between times, with most patients of IG presenting 'no depression' than
the CG. Conclusion: The results showed that the intervention of relaxation with guided imagery was
effective for improving HRQoL in various functions (physical, emotional and role functioning), symptoms
(nausea and vomiting, pain, insomnia, loss of appetite) and depression. This technique is simple, low-cost,
safe and beneficial and this intervention led to a physical and mental relaxation of the patient, observed
through the physiological parameters and HRQoL and depression instruments used, confirming the
hypothesis that Relaxation with Guided Imagery provides improvement in HRQoL and depression in adult
cancer patients undergoing chemotherapy. It is hoped that the practice of intervention of Relaxation with
Guided Imagery is disclosed and disseminated in the day-to-day nursing, so that in the near future,
patients with cancer can benefit from these therapies
Key words: Relaxation, Guided imagery, Drug therapy, Health-related quality of life, Oncologic nursinf,
Quality of life, Cancer.
Notas Gerais: Registro Online
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Nº de Classificação: 17602
SANTOS, Ana Paula Milla dos. Biomonitoramento vegetal da qualidade do ar em Ribeirão Preto SP. 2012 . p. 162. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde ambiental
Orientador: Huaman, Carlos Alberto Martinezy
Resumo:.O monitoramento da qualidade do ar em Ribeirão Preto-SP é realizado pela Cetesb por
métodos convencionais e, até o momento, nenhum estudo experimental sobre biomonitoramento da
poluição atmosférica foi realizado na região. O município apresenta um crescente número de veículos
automotores e está localizado em uma das regiões mais
importantes do país para o setor
sucroalcooleiro. A frequente queima da biomassa insere a região na lista do campo de atuação do
VIGIAR-Programa de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, sendo de interesse, tanto
o monitoramento da poluição do ar, como o conhecimento dos indicadores de saúde da população
exposta. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade do ar em Ribeirão Preto
por meio de biomonitoramento vegetal, relacionando ao quadro de morbidade respiratória da população.
Os experimentos foram conduzidos em três regiões urbanas do município, durante dois períodos: março
a junho e julho a outubro de 2011. Em cada região foram expostas 24 mudas
de cada espécie,
Tibouchina pulchra e Tradescantia pallida, a 50% de sombreamento e a pleno sol. Foram analisados
parâmetros fisiológicos, anatômicos, de crescimento e a composição química foliar. Os resultados foram
comparados entre regiões e tratamentos de sol e sombra, relacionado-os com parâmetros ambientais
(MP10, NO2, O3, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação e radiação solar). O quadro de
morbidade respiratória da população foi analisado, buscando-se relacionar dados de internações do
Datasus com indicadores ambientais obtidos na Cetesb e no CIIAgro, entre 2009 e 2011. Os resultados
indicaram que os níveis de poluentes atmosféricos no município, no período do estudo, comprometeram
a capacidade fotossintética das plantas, afetando significativamente o seu crescimento. Em geral, as
plantas expostas na região central apresentaram maior fotoinibição, menor teor de clorofila total, menor
atividade específica da SOD, menor espessura foliar, menor AFE, menor produção de biomassa e maior
acúmulo foliar de elementos químicos relacionados à poluição atmosférica. Ainda, foi possível observar
maior efeito genotóxico durante a formação de gametas em T. pallida, em plantas expostas nessa
região, caracterizada
por intenso fluxo de veículos. Quanto à relação entre a taxa de internações
hospitalares por doenças respiratórias e a concentração mensal de MP10 e NO2, destaca- se que,
mesmo diante de níveis de poluição abaixo dos limites permitidos pelos padrões nacionais, foi observada
uma associação moderada, principalmente entre crianças menores de cinco anos de idade, no período
mais seco e frio do ano. Os resultados encontrados com esta pesquisa poderão servir como subsídios
para a implementação dos novos padrões de qualidade do ar, atualmente em discussão no estado de
São Paulo, ao revelar importantes indicadores de estresse em plantas devido à exposição a poluentes
atmosféricos, mostrando ser factível a utilização do biomonitoramento para avaliação da qualidade do
ar, como ferramenta complementar, além de um importante elemento para programas de educação
ambiental. Esta pesquisa também revela a importância de adoção de evidências científicas, quanto ao
impacto da poluição do ar
sobre a saúde, pelo sistema de gestão ambiental, estimulando o
desenvolvimento de estratégias inovadoras para alcançar melhores indicadores de qualidade do ar.
Ainda, esta investigação traz novas ferramentas para a identificação de áreas de atenção ambiental
atmosférica de interesse para a saúde, assim como de grupos populacionais expostos à poluição do ar,
o que representa um dos grandes desafios do Programa de Ações Prioritárias da Vigilância em Saúde
do VIGIAR, não apenas no estado de São Paulo, mas também em realidades similares.
Palavras-chave: Doenças respiratórias, Estresse oxidativo, Indicadores biológicos, Poluição do ar,
Saúde ambiental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

1578

Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013132054/pt-br.php

Nº de Classificação: 17602
SANTOS, Ana Paula Milla dos. Biomonitoramento vegetal da qualidade do ar em Ribeirão Preto SP. 2012 . p. 162. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde ambiental
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo:.O monitoramento da qualidade do ar em Ribeirão Preto-SP é realizado pela Cetesb por
métodos convencionais e, até o momento, nenhum estudo experimental sobre biomonitoramento da
poluição atmosférica foi realizado na região. O município apresenta um crescente número de veículos
automotores e está localizado em uma das regiões mais
importantes do país para o setor
sucroalcooleiro. A frequente queima da biomassa insere a região na lista do campo de atuação do
VIGIAR-Programa de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, sendo de interesse, tanto
o monitoramento da poluição do ar, como o conhecimento dos indicadores de saúde da população
exposta. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade do ar em Ribeirão Preto
por meio de biomonitoramento vegetal, relacionando ao quadro de morbidade respiratória da população.
Os experimentos foram conduzidos em três regiões urbanas do município, durante dois períodos: março
a junho e julho a outubro de 2011. Em cada região foram expostas 24 mudas
de cada espécie,
Tibouchina pulchra e Tradescantia pallida, a 50% de sombreamento e a pleno sol. Foram analisados
parâmetros fisiológicos, anatômicos, de crescimento e a composição química foliar. Os resultados foram
comparados entre regiões e tratamentos de sol e sombra, relacionado-os com parâmetros ambientais
(MP10, NO2, O3, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação e radiação solar). O quadro de
morbidade respiratória da população foi analisado, buscando-se relacionar dados de internações do
Datasus com indicadores ambientais obtidos na Cetesb e no CIIAgro, entre 2009 e 2011. Os resultados
indicaram que os níveis de poluentes atmosféricos no município, no período do estudo, comprometeram
a capacidade fotossintética das plantas, afetando significativamente o seu crescimento. Em geral, as
plantas expostas na região central apresentaram maior fotoinibição, menor teor de clorofila total, menor
atividade específica da SOD, menor espessura foliar, menor AFE, menor produção de biomassa e maior
acúmulo foliar de elementos químicos relacionados à poluição atmosférica. Ainda, foi possível observar
maior efeito genotóxico durante a formação de gametas em T. pallida, em plantas expostas nessa
região, caracterizada
por intenso fluxo de veículos. Quanto à relação entre a taxa de internações
hospitalares por doenças respiratórias e a concentração mensal de MP10 e NO2, destaca- se que,
mesmo diante de níveis de poluição abaixo dos limites permitidos pelos padrões nacionais, foi observada
uma associação moderada, principalmente entre crianças menores de cinco anos de idade, no período
mais seco e frio do ano. Os resultados encontrados com esta pesquisa poderão servir como subsídios
para a implementação dos novos padrões de qualidade do ar, atualmente em discussão no estado de
São Paulo, ao revelar importantes indicadores de estresse em plantas devido à exposição a poluentes
atmosféricos, mostrando ser factível a utilização do biomonitoramento para avaliação da qualidade do
ar, como ferramenta complementar, além de um importante elemento para programas de educação
ambiental. Esta pesquisa também revela a importância de adoção de evidências científicas, quanto ao
impacto da poluição do ar
sobre a saúde, pelo sistema de gestão ambiental, estimulando o
desenvolvimento de estratégias inovadoras para alcançar melhores indicadores de qualidade do ar.
Ainda, esta investigação traz novas ferramentas para a identificação de áreas de atenção ambiental
atmosférica de interesse para a saúde, assim como de grupos populacionais expostos à poluição do ar,
o que representa um dos grandes desafios do Programa de Ações Prioritárias da Vigilância em Saúde
do VIGIAR, não apenas no estado de São Paulo, mas também em realidades similares.
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Palavras-chave: Doenças respiratórias, Estresse oxidativo, Indicadores biológicos, Poluição do ar,
Saúde ambiental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012013132054/pt-br.php

Nº de Classificação: 17604
JAQUES, André Estevam. Significado da sexualidade e assuntos correlatos no contexto escolar por
professores do ensino fundamental na educação sexual: experiência de uma pesquisa-ação. 2012 .
p. 182. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sonia Maria Villela
Resumo: No cenário da educação relativo à saúde, as questões sexuais são responsáveis por uma
série de fatores que podem tanto contribuir com a promoção da saúde sexual e reprodutiva quanto a
levar os indivíduos a transtornos severos. Caso não exista uma política de abertura para lidar com esses
problemas, principalmente na adolescência, de forma dialogada, sincera e honesta, cabe ao enfermeiro
compreender
que a sexualidade e seus diversos desdobramentos dependem de uma série de
condições econômicas, ambientais, socioculturais propícias, entre outros, como condicionantes e/ou
determinantes da condição de saúde. Objetivo: Identificar o significado de sexualidade, violência sexual
e educação sexual junto aos professores atuantes no ensino fundamental de uma escola pública do
Estado do Paraná, procurando desenvolver conjuntamente com eles, um programa educativo visando
instrumentalizá-los para a ação educativa neste sentido. Metodologia: Pesquisa qualitativa, mediatizada
pela pesquisa-ação, que permite levantar problemas e, propor posteriormente ações educativas. Para a
coleta de dados utilizamos a entrevista, com a aplicação de questionário e a observação participante
com o uso do diário de campo. A amostra foi constituída por 23 professores do ensino fundamental de
uma cidade do interior paranaense. Adotamos como critérios de inclusão: ser professor efetivo, atuar no
ensino fundamental e aceitar participar, voluntariamente, do estudo. Análise dos dados: esses foram
levantados, através das respostas emanadas pelos participantes da pesquisa.
Foram trabalhados
qualitativamente e, portanto, por categorização, permitindo o
agrupamento de todos os elementos
convergentes e/ou divergentes, apropriados e/ou ajustados às reflexões, de acordo com a discussão,
associados aos dados obtidos no estudo. Resultados: Depreendemos que a maioria dos professores
pesquisados
relacionou o conceito de sexualidade ao ato sexual. Destacaram que os pais ainda
possuem dificuldades em discutir o assunto no contexto familiar. Reconheceram a
existência de
inúmeras dificuldades em discutir a temática na escola. Os professores percebem que na sociedade
contemporânea há uma intensa valorização do ato sexual,
contribuindo para a vivência de uma
sexualidade narcisista, imediatista e individualista.
Demonstraram vasta consciência social sobre a
influência das estruturas sociais na
disseminação da violência sexual. Apontaram que a principal
dificuldade na abordagem sobre sexualidade em sala de aula relaciona-se ao seu despreparo e falta de
conhecimento sobre o assunto. Reconheceram que não há um programa específico sobre a temática
sexual, além da ênfase na importância da interação da família na elaboração e implementação da
educação sexual no espaço escolar. Portanto consideramos que a enfermagem enquanto prática social
deve ocupar efetivamente o
espaço escolar contribuindo para o preparo dos professores no
enfrentamento desse
grande desafio que é a educação sexual, pois mesmo com os diversos
dispositivos legais
esta prática não tem sido efetiva e ainda perpetua-se a visão biologicista em
detrimento de uma educação libertadora, dialógica, crítica e transformadora.
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Palavras-chave: Educação em saúde, Educação sexual, Enfermagem, Saúde sexual e reprodutiva,
Sexualidade.

Abstract: In the educational scenario, relating to health, the sexual matters are responsible for a
succession of factors which can head individuals to severe pertubatinon. if there is no political discussion
to deal with can head individuals to severe perturbation. If there is no political discusion to deal with those
problem, mainly in the adolescence, in a dialogued way, sincere and honest, it is the nurse who is in
charge of understanding that the sexuality and its several unfolding depende on a series of financial,
environmental, socio-cultural conditions, among others, as conditioning and/or determinant of the health
condition. We inferred that the majority of the interviewed teachers understand the concept of sexuality as
the sex act itself. They highligted that the parents still have some difficulties discussing this matter in the
familiar context. They recognized that there are countless difficulties discussing this issue at school.
Teachers noticed that, nowadays, in the society there is a strong valuation of the sex act, contributing to
the existing of a narcissist, imediatist and individualist sexuality. they showed a wide social consciousness
about the unfluence of the social structures in the spreading of the sexual violence. They also pointed the
main difficult approaching about the sexuality in the classroom, their own lack of preparation and
knowledge about this matter. They acknowledged that there is no specified program about sexuality, but
the emphasis in the importance of the importance of the family interaction in the developing and
application of the sexual education inside the school environment. Therefore, we consider that nursing, as
a social activity, must, effectively, take part part in the school environment contributing for the teachers
preparation to face this huge challenge, the sexual education, because even with several legal
mechanisms, this practive has not been effective and it still remains the biologistic view to the detriment of
a liberating, dialogical, critical and a transforming education.
Key words: Nursing, Health Education, Sexuality, Sex Education, Sexual and reproductive health.

Nº de Classificação: 17605
CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira de. Pesquisa-ação em ciências da saúde: bibliometria e
análise conceitual em teses e dissertações da Universidade de São Paulo. 2012 . p. 206. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sonia Maria Villela
Resumo: A pesquisa-ação, desde a sua origem, associada às Ciências Sociais, sofreu diferentes
incorporações teóricas, tanto relacionadas ao seu conceito quanto à sua prática, que resultaram em
muitas interpretações distintas que, às vezes, podem dificultar o seu emprego em
produções
acadêmicas da área de Ciências da Saúde. Objetivo: identificar e caracterizar as teses de doutorado e
as dissertações de mestrado produzidas nos programas de pós-graduação de Ciências da Saúde da
Universidade de São Paulo (USP), entre 2000 a julho de 2012, em que foi utilizada a metodologia de
pesquisa-ação, além de analisar os conceitos de pesquisa- ação que foram empregados nestes
trabalhos. Metodologia: utilizamos o método bibliográfico, a bibliometria e a Teoria Comunicativa da
Terminologia (TCT), através da abordagem qualitativa e quantitativa. Usamos como fonte de dados, a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD/USP) e como instrumento, usamos uma ficha
de coleta de dados validada por especialistas. Realizamos a análise dos dados de forma manual.
Resultados: a pesquisa-ação foi utilizada em 49 trabalhos (31 de doutorado e 18 de mestrado), de
autoria de 45 diferentes alunos/autores que, em sua maioria, tinham formação
em Enfermagem
(54,17%), atuando na linha de pesquisa de Educação em Saúde e Formação de Recursos Humanos
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(51,02%), do Programa de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica
(55,10%), da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) (61,22%), sob a orientação de uma mesma docente (48,98%).
Predominou trabalhos defendidos entre 2007 e 2011
(61,22%), em que o pesquisador atuava,
previamente, no campo de aplicação do estudo (59,19%), desenvolvidos sem apoio financeiro de órgãos
de fomento (69,39%). Os trabalhos
apresentaram abordagem qualitativa, com temáticas sobre
pesquisa-ação (5,91%), enfermagem (5,38%) e educação em saúde (3,76%), tendo como foco principal
a formação/prática do profissional de saúde (44,90%). Nestes, prevaleceu o emprego da pesquisaação crítica (89,80%), com a realização de todas as etapas da pesquisa-ação indicada por Thiollent.
Identificamos 124 citações relacionadas ao conceito de pesquisa-ação (média=2,82 citações/trabalho),
provenientes de 50 referências e 48 autores diferentes. Em
sua maioria, eram livros (58,06%),
publicados em português e, na década de 2000. O livro Metodologia da pesquisa-ação foi empregado
para conceituar a pesquisa-ação por 88,64%
dos trabalhos. Em ordem decrescente, os autores
Thiollent, Bueno e Freire foram os mais citados. Identificamos 356 excertos de citações relacionados ao
conceito de pesquisa-ação (média=8,09 excertos/trabalho). A pesquisa-ação foi conceituada mediante a
descrição dos tipos de pesquisas relacionadas a essa metodologia, sua origem, aplicação e princípios
básicos. Considerações finais: a aplicação da pesquisa-ação em teses de doutorado indica que esta
metodologia apresenta rigor científico adequado às exigências de estudos considerados complexos. A
pesquisa-ação foi conceituada, principalmente, através de fontes específicas sobre o tema em questão,
com a utilização de um núcleo principal de fontes e de
atores utilizados como referências para
conceituar a temática em foco.
Palavras-chave: Análise conceitual, Bibliometria, Ciências da Saúde, Pesquisa-ação.

Abstract: Action research, since its origin, linked to the Social Sciences, presented various forms of
theoretical inclusions, related to its concept and practice, which resulted in many different interpretations
that can sometimes hinder its use in academic productions in the area of Health Sciences. Objective: to
identify and characterize the dissertation of masters and doctorate theses developed in the post-graduate
program in Health Sciences of the University of São Paulo (USP), between 2000 and July 2012, in which
was used the action research methodology, apart from analyzing the concepts of action research were
used in these studies. Methodology: We used the review of literature, the bibliometrics and
Communicative Theory of Terminology (TCT), through qualitative and quantitative approach. It was used
as a data source, the Digital Library of Theses and Dissertations of USP (BDTD/USP) and it was used a
data collection form, validated by experts. We conducted data analysis manually. Results: action research
was used in 49 studies (31 doctorates and 18 masters), which were written by 45 different
students/authors, who mostly had training in Nursing (54.17%), working in line research in Health
Education and Training Human Resources (51.02%) of the Graduate Program in Psychiatric Nursing
(55.10%), of the Nursing School of Ribeirão Preto (EERP) (61.22%), under the supervision of the same
teacher (48.98%).Studies defended predominated between 2007 and 2011 (61.22%), in which the
researcher worked previously in the field of study (59.19%), which were developed without the financial
support of funding agencies (69.39% ). The studies had qualitative approach, presenting themes about
action research (5.91%), nurses (5.38%) and health education (3.76%), with the main objective of
formation/practice of the health care professionals (44.90%). In these studies, the prevailing use of critical
action research (89.80%), with the completion of all stages of the research- action indicated by Thiollent.
In the studies analyzed, we identified 124 citations related to the concept of action research (mean = 2.82
citations/study), from 50 authors and 48 different references. Most part of it was books (58.06%),
published in Portuguese in the 2000s. The book Action research methodology was employed to
conceptualize action research by 88.64% of the studies. In descending order, the authors Thiollent, Bueno
and Freire were the most cited. We identified 356 excerpts of citations related to the concept of action
research (mean = 8.09 excerpts/study). Action research was conceptualized by describing the types of
research related to this methodology, its origin, and applying basic principles. Final considerations: the
application of action research in the theses indicates that this methodology has adequate scientific rigor to

1582

the demands of the studies considered complex. Action research was conceptualized mainly through
specific sources on the topic in question, with the existence of a core group of actors and sources used as
references to conceptualize the thematic in focus.
Key words: Action Research, Bibliometrics, Conceptual Analysis, Health Sciences.
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Nº de Classificação: 17606
TEIXEIRA, Thalyta Cardoso Alux. Análise de causa raiz de incidentes relacionados à segurança do
paciente na assistência de enfermagem em unidades de internação, de um hospital privado, no
interior do Estado de São Paulo. 2012 . p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Cassiani, Silvia Helena de Bortoli
Abstract: Presently most institutions have sought care-provision quality, patient safety and risk
management in health care services so as to provide risk and damage-free caregiving, wich presupposes
thar incidents should be analyzed in order to prevent their occuuence. This is an exploratory study the
objective of which was to analyze two types of patient-safety-related incidents occurring during nursing
care at a general private hospital in São Paulo state from january to march 2012 by means of the Root
Cause Analysis Methodology. Hence, the universe under study consisted of 62 patient-safety-related
incidents, of wich 11 were falls and 51 were reported medication errors. The study
Key words: Accidental Falls, Medication Errors, Patient Safety, Quality of Health Care, Safety
Management.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17042013160047/pt-br.php

Nº de Classificação: 17610
CANALLI, Rafaela Thais Colombo. Riscos ocupacionais e acidentes com material biológico em
profissionais de enfermagem da saúde coletiva. 2012 . p. 189. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: probemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Moryia, Tokico Murakawa
Resumo: Trata-se de pesquisa descritiva, quantitativa com objetivo de analisar os riscos ocupacionais e
acidentes em profissionais de enfermagem da saúde coletiva, com ênfase no material biológico - MB.
Teve como local de estudo os municípios de um Colegiado de Gestão Regional do Estado de São
Paulo, Brasil e foi desenvolvida em duas fases. Na primeira, os dados foram extraídos das fichas de
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notificação de
acidentes do período de agosto de 2006 a agosto de 2011. Na segunda, foram
coletados por meio de entrevista realizada com 158 profissionais. Os dados digitados
foram
transportados para análise no programa SPSS versão 16.0. Nas fichas de notificação, verificou-se
registro de 30 acidentes, notificados por 30 profissionais; 90% ocorreram por exposição a MB, 6,7% por
quedas e 3,3% por mordedura de animal
doméstico. Na entrevista, 56 profissionais mencionaram
ocorrência de um ou mais tipos de acidentes de trabalho no período de 2006 a 2011, sendo que 45
relataram acidentes com MB, oito com cortes e perfurações com material limpo, cinco quedas, quatro
acidentes de trajeto e dois, outros tipos. No total, foram 74 acidentes com MB relatados
por 45
profissionais: 50 percutâneos, 19 em pele íntegra, quatro em mucosas e um em pele lesada. A maior
parte se deu por exposição ao sangue (91,9%); durante remoção de punção venosa (16,2%). Em 67,6%
dos casos, os profissionais não utilizavam
equipamentos de proteção individual, embora 77%
afirmassem que os tinham à disposição. Em 50% dos acidentes com MB o profissional não procurou
atendimento ou este não foi prestado; em 9,5% a conduta foi consulta médica, realização de exames no
profissional e teste rápido no paciente-fonte e em 70,3% não houve interesse ou não foi indicado
seguimento. Em 73% das exposições os profissionais realizaram práticas adequadas em relação ao
local atingido; 63,5% dos acidentes não foram notificados de forma oficial, falha evidenciada também
pela diferença entre o número de acidentes notificados nas fichas e obtidos na entrevista. Todos os
profissionais mencionaram a existência de riscos para saúde no trabalho, o mais citado foi o biológico
(sangue,
microrganismos e fluidos corpóreos). A maioria (98,7%) dos profissionais apresentava
esquema de vacinação completo contra hepatite B; 19,6% possuíam conhecimento sobre normas de
prevenção de acidentes no trabalho, 20,9% sobre a existência de um
protocolo de condutas pósexposição a MB, 58,2% sobre os procedimentos com o local
do corpo afetado e 62,6% sobre a
notificação. A maioria (77,9%) informou não ter
recebido treinamento sobre acidentes com MB e
medidas de precaução, durante o tempo de experiência na enfermagem, o que pode ter influenciado a
baixa adesão referida a algumas medidas. Este estudo detectou vários motivos que propiciaram os
profissionais sofrerem acidentes de trabalho, destacando-se os relacionados a fatores
materiais,
individuais/comportamentais e institucionais. O problema deve ser investigado nas diferentes realidades
vivenciadas por trabalhadores de enfermagem para que se possa garantir redução de riscos e acidentes
a estes profissionais. Esses dados e a revisão de literatura subsidiaram propostas de prevenção e
controle de acidentes com MB, bem como elaboração de um protocolo pós-exposição.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Enfermagem, Exposição de agentes biológicos.

Abstract: The objective of this descriptive and quantitative study was to analyze occupational risks and
accidents among nursing workers in the collective health field with a focus on biological material - BM. The
study's setting included the cities participating in a Committee of Regional Management in the state of São
Paulo, Brazil and was developed in two phases. In the first phase, data were collected from the accident
report forms from August 2006 to August 2011. Interviews were held with 158 workers in the second
phase. Data were then analyzed in the SPSS, version 16.0. The accident report forms revealed that 30
workers reported 30 accidents; 90% involved exposure to BM, 6.7% involved falls, and 3.3% domestic
animal bite. In the interview, 56 workers reported the occurrence of one or more types of occupational
accidents from 2006 to 2011: 45 reported accidents with BM, eight with cuts and perforations with clean
material, five reported falls, four reported commuting accidents and two reported other types of accidents.
A total of 74 accidents with BM were reported by 45 workers; 50 of which with cutting-piercing material, 19
in intact skin, four in mucosal and one in injured skin. Most was exposed to blood (91.9%) during
venipuncture removal (16.2%). In 67.6% of the cases the professionals were not wearing individual
protection equipment, though 77% stated that there was available. In 50% of the accidents with BM, the
professional did not seek or did not receive any type of care; in 9.5% of the cases the worker attended a
medical consultation, took exams or performed a rapid testing on the source patient; 70.3% reported not
being referred to follow-up or had no interest in follow-up. In 73% of the exposures, the workers took
appropriate actions in relation to the affected site; 63.5% of the accidents were not officially reported. Such
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failure in reporting accidents is verified in the difference between the number of accidents reported in the
forms and those reported in the interviews. All the professionals reported the occupational risks to health
and the most frequently mentioned was the biological risk (exposure to blood, microorganisms, and body
fluids). Most (98.7%) professionals were fully immunized against Hepatitis B; 19.6% had knowledge
concerning occupational accidents prevention; 20.9% were aware of a protocol for BM post-exposure
prophylaxis; 58.2% knew the procedures to be follow concerning the affected site; and 62.6% were aware
of accident report forms. Most (77.9%) reported no training concerning BM accidents and precaution
measures was provided during their nursing experience, which may have led to the workers' low
adherence to some measures. This study revealed the various reasons that led workers to suffer
occupational accidents, among which material, individual/behavioral and institutional factors. Such
reasons should be investigated in the different contexts experienced by nursing workers so to minimize
occupational risks and accidents. These data and literature review supported propositions of prevention
actions and control of accidents with BM as well as the development of a post-exposure protocol.
Key words: Accidents, Exposure to Biological Agents, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013101105/publico/RAFAELATHAISCOLOMBOCANALLI.PDF

Nº de Classificação: 17613
OLIVEIRA, Valeria Conceicao de. Avaliação da qualidade da conservação de vacina nas Unidades
de Atenção Primária à Saúde da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. 2012 . p. 147. Tese de
Doutorado (Doutorado Ciências da Saúde) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
Resumo:.Este estudo buscou avaliar o grau de qualidade da conservação de vacina nas Unidades de
Atenção Primária à Saúde – UAPS da região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais. Para tal foi
realizada uma pesquisa avaliativa em duas etapas. Na primeira foram utilizados critérios das dimensões,
estrutura e processo para mensurar o grau de qualidade das 261 salas de vacina distribuídas nos 55
municípios da região e analisar a relação com o porte populacional e a adesão ao Sistema Único de
Saúde. O grau de qualidade foi definido por meio de um sistema de escores, com pesos diferenciados
para indicadores em cada dimensão avaliada. Foram definidas as categorias para o grau de qualidade:
“adequado”, “não adequado” e “crítico”. Para verificar a relação entre o grau de qualidade e o porte
populacional e adesão ao SUS utilizou-se o teste do qui-quadrado de Pearson. Na segunda etapa do
trabalho foram selecionadas as salas de vacina que obtiveram 100% dos critérios selecionados na
dimensão estrutura. Assim, foram eleitas 12
salas de vacina para a realização de entrevista
semiestruturada com o enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e referência técnica em imunização
com o propósito de compreender os fatores que dificultam o processo de conservação de vacinas nas
UAPS. Na análise dos resultados observou-se que o grau de qualidade de conservação de vacina não
está adequado em 59,3% e 26,9% apresentaram grau crítico de qualidade. Os municípios de pequeno
porte habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica concentraram as piores salas de vacina. A
inexistência de profissional atualizado em sala de vacina foi um dos principais achados do estudo na
dimensão estrutura o que compromete uma assistência de qualidade em sala de vacina. Na dimensão
do processo de conservação de vacinas, o componente organização do refrigerador, principalmente na
organização das vacinas quanto à termoestabilidade, apresentou pior escore de qualidade. O estudo
apontou um desconhecimento dos enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem sobre os efeitos
da baixa temperatura sobre as vacinas. O componente condutas frente à alteração de temperatura não
foi bem avaliado, grande parte dos trabalhadores em sala de vacina não cumpre as orientações em
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caso do imunobiológico sofrer alterações de temperatura. Limitações também foram encontradas em
relação à supervisão das atividades nas salas de vacina. O excesso de demanda para o enfermeiro e a
deficiência na organização do processo de trabalho acabam prejudicando o cumprimento da função
primeira do enfermeiro que é o gerenciamento do cuidar, aqui representado pelo cuidar em sala de
vacina. O cuidado com a conservação de vacinas, que perpassa por uma série de atividades presente
na práxis da enfermagem, aponta para a necessidade de capacitação dos
recursos humanos, de
monitoramento e avaliação do processo de trabalho e de novos estudos na área.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Enfermagem, Imunização, Qualidade da assistência
em saúde, Refrigeração.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012013112337/publico/VALERIACONCEICAODEOLIVEIRA.PDF

Nº de Classificação: 17614
STACCIARINI, Thais Santos Guerra. Adaptação e validação da escala para avaliar a capacidade de
autocuidado: Appraisal of Self Care Agency Scale para o Brasil. 2012 . p. 191. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Pace, Ana Emilia
Resumo: O diabetes mellitus requer da pessoa o gerenciamento do autocuidado de forma contínua
e permanente, para a prevenção de agravos e para a melhoria da qualidade de vida, no entanto, é
necessário ter a capacidade para se comprometer em atividades de autocuidado. Nesse contexto,
a escala “Appraisal of Self Care Agency – Revised” (ASAS-R) é utilizada para avaliar a
capacidade de autocuidado quanto ao poder da pessoa em executar operações produtivas de
autocuidado. Essa escala foi estruturada a partir de sua versão original que tem como base conceitual a
eoria do Déficit de Autocuidado de Orem juntamente com a análise
do Grupo de Conferência em Desenvolvimento em Enfermagem (NDCG). Escala do tipo Likert que
contém 15 itens com cinco opções de resposta, três fatores nomeados de “Tendo, Desenvolvendo e
Faltando Poder para o autocuidado” e intervalo possível para o total da medida de 15 a 75, sendo
que os maiores valores refletem maior capacidade de autocuidado. O presente estudo objetivou
descrever o processo de tradução, de adaptação e de validação da escala ASAS-R para o Brasil em uma
amostra de pessoas com diabetes mellitus (DM) tipo 2 em uso de insulina. Estudo do tipo metodológico
que foi conduzido na Estratégia Saúde da Família (ESF) de um município do interior do Estado de
Minas Gerais, no ano de 2011. O processo seguiu as etapas: tradução, síntese das traduções,
avaliação pelo Comitê de Juízes, retrotradução, submissão das versões retrotraduzidas aos autores da
versão original, validação semântica, pré-teste e análise das propriedades psicométricas (validade
de construto convergente, discriminante e fatorial, confiabilidade e reprodutibilidade). A amostra foi
constituída por 150 participantes, sendo 83(55,3%) do sexo feminino, 94(62,7%) com mais de 60 anos de
idade, 76(50,7%) aposentados e 117 (77,9%) com menos de nove anos de estudo. Os resultados da
análise da validade de construto convergente confirmaram a hipótese de correlação negativa entre
os escores da escala ASAS-R com a Escala Cognitiva de Depressão (DCS) e de correlação positiva com
o instrumento Estado de Saúde Percebido (SF 36) em seis de seus domínios; por outro lado, rejeitou a
hipótese de correlação positiva com a Escala de Apoio Social (MOS). A validade de construto
discriminante entre grupos distintos constatou diferenças estatisticamente significantes entre as
pessoas com mais de 75 anos de idade (p<0,026), com baixa escolaridade (p<0,002) e que não
autoaplicam a insulina (p<0,001), nas quais obtiveram menor escore de capacidade de autocuidado. A
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validade de construto obtida, a partir da análise fatorial, não confirmou integralmente a
dimensionalidade da escala proposta teoricamente pelos autores da versão original, porém a partir
da análise do scree plot, foi confirmado o mesmo número de fatores (três). A confiabilidade, por
meio da consistência interna, presentou valores de alfa de Cronbach satisfatórios para o total de itens
(0,74) e para os fatores 1 “Tendo Poder” e 3 “Faltando Poder” (0,69). A reprodutibilidade, por
meio do teste-reteste e análise interobservadores, confirmou a estabilidade (r=0,81; p<0,001) e a
equivalência (r=0,84; p<0,001) da escala ASAS-R pelo coeficiente de correlação intraclasses.
Conclui-se, portanto, que a escala ASAS-R é válida e confiável, no entanto, novas pesquisas em
amostras representativas da população geral serão necessárias para consolidar o processo de
validação da escala e comprovar a dimensionalidade da estrutura fatorial. Espera-se que este
estudo subsidie ações que contribuam em estratégias para melhor acompanhamento das pessoas com
DM na ESF.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Psicometria, Estudo de validação.

Abstract: Diabetes Mellitus requires the person to manage self-care in a continuous and permanent way
for injury prevention and the improvement of life quality. However, it is necessary to be committed in selfcare activities. In this context, the Appraisal of Self-care Agency - Revised (ASAS-R) scale is used to
evaluate the ability of self-care related to the power of the person to execute productive self-care
operations. This scale was structured from its original version which has as a conceptual basis the Orem's
nursing self-care theory together with the analysis of the Conference Group in Nursing Development
(NDCG). Likert scale which contains 15 items with five answer options, three factors called "Having,
Developing and Lacking power to self-care" and interval possible for the total measure of 15 to 75, having
the higher values reflecting higher skill of self-care. This study had the aim to describe the process of
translation, adaptation and validation of the ASAS-R scale for Brazil in a sample of subjects with type 2
diabetes mellitus using insulin. A methodological study was carried out in Family Health Strategy (FHS) in
an inner county in Minas Gerais State, in 2011. Process followed the stages: translation, synthesis of the
translations, evaluation by the Judges Committee, back translation, submission of the back translated
versions to the authors of the original version, semantic validation, pretest and analysis of the
psychometric properties (validation of the discriminant, convergent and factorial construct, reliability and
reproducibility). Sample was constituted of 150 participants, being 83 (55.3%) female, 94 (62.7%) over 60
years old, 76 (50.7%) retired and 117 (77,9%) with less than nine years of study. The results of the
analysis of the convergent construct validation confirmed the hypothesis of the negative correlation
between the scores of ASAS-R scale and the Depressive Cognition Scale (DCS) and the positive
correlation with the Medical Outcomes Survey 36 item Short-Form (SF 36) showed in six of its domains.
On the other hand, it refused the hypothesis of the positive correlation with the Social Support Scale
(MOS). Validation of the discriminant construct among different groups saw statistically significant
differences among people over 75 years old (p<0.026), lower education (p<0.002), and the ones who do
not self-administer insulin (p<0.001), in which they got the lower score of self-care skill. Validation of the
construct obtained from the factorial analysis did not fully confirm the dimensionality of the scale proposed
theoretically by the authors of the original version; however, from the analysis of the scree plot, it was
confirmed the same number of factors (three). Reliability, through internal consistence, presented
satisfactory alpha Cronbach values for the total items (a=0.69). Reproducibility, through test and retest,
and interobserver analysis, confirmed the stability (r=0.81; p<0.001) and equivalence (r=0.84; p<0.001) of
ASAS-R scale by the intraclass correlation coefficients. It is concluded, therefore, that ASAS-R scale is
valid and reliable; nevertheless, new research with representative samples from the general population is
necessary for the consolidation of the scale validation process and to check the dimensionality of the
factorial structure. It is hoped that this study will subsidize actions that contribute to strategies for better
monitoring of the people with DM in FHS.
Key words: Diabetes mellitus, Family health, Psychometrics, Translation (process), Validation studies.
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Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012013111537/publico/THAISSANTOSGUERRASTACCIARINI.PDF

Nº de Classificação: 17620
HERRERA, Dolores Eunice Hernández. Risco de quedas: intervenções de enfermagem da NIC
identificadas por enfermeiros mexicanos a pacientes hospitalizados. 2012 . p. 144. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica e metodológica do processo de cuidar
Orientador: Dalri, Maria Célia Barcellos
Resumo: Trata-se de estudo descritivo, com o objetivo de analisar a aplicabilidade de intervenções da
NIC, para situações de Risco de Quedas em pacientes hospitalizados por meio do mapeamento cruzado.
Participaram do estudo 10 enfermeiros que atuam na Clínica Médica de um Hospital Geral Regional de
segundo porte na cidade de Querétaro, Qro., México. O estudo foi realizado em três etapas; na primeira,
foram descritas pelos enfermeiros quais atividades eram realizadas para os pacientes com risco de
quedas. Na segunda etapa, foi realizado o mapeamento cruzado das atividades e das intervenções da
NIC para o diagnóstico Risco de quedas pela pesquisadora. Na terceira etapa, foi realizado o refinamento
do mapeamento comparativo por enfermeiros expertos e a NIC com as Intervenções identificadas pela
pesquisadora. Quanto aos resultados, dos 10 enfermeiros nove eram sexo feminino, com idade entre 31
e 40 anos e com experiência no trabalho com média de sete anos e meio. Foram citadas 173 atividades
para Risco de quedas pelos enfermeiros que participaram no estudo. Já no mapeamento cruzado, foram
listadas 14 intervenções e 70 atividades das quais seis intervenções estavam no Domínio Segurança com
40 atividades, quatro intervenções no Domínio Fisiológico Básico com 20 atividades e duas intervenções
no Domínio Fisiológico Complexo com 10 atividades. Além das atividades propostas na ligação
NANDA/NIC foram mapeadas duas intervenções não propostas nessa ligação, mas citadas na NIC Contenção Física e Identificação do Risco - nomeadas pelos enfermeiros como realizadas junto aos
pacientes com Risco de quedas. As intervenções que tiveram o maior numero de atividades mapeadas
foram principalmente às relacionadas com o Domínio de Segurança. Estas intervenções mapeadas
mostram o atuar dos enfermeiros e sua contribuição na prevenção de quedas. Os achados do estudo
poderão ser empregados para desenvolver programas, políticas e estratégias que contribuam para
segurança do paciente, por meio do das taxonomias, no contexto da enfermagem mexicana.
Palavras-chave: Acidentes por quedas, Adultos, Cuidados de enfermagem, Hospital, Idosos.

Abstract: This is a descriptive study which main objective is to analyze the feasibility of NIC interventions
on falling risk situations among hospitalized patients through cross mapping method. During this study, ten
Intern Medicine Service nurses from a second level hospital in Queretaro City, Mexico participated. The
study was designed into three stages. At first stage, there were described the activities made by nurses
with falling risk patients. At second stage, there was made a cross mapping from NIC's activities and
interventions for the falls risk diagnosis of the researcher. At third stage, a comparative fine tuning
mapping was made among expert nurses and the NIC compared with the identified interventions from the
researcher. The results of the research were as follows: From ten nurses, nine were 31 to 40 year old
female with an average working experience of seven years and a half. There were mentioned 173 falls
risk activities by nurses who attended the study. There were listed 14 interventions and 70 activities on the
cross mapping from which six interventions were on the Security Dominion with 40 activities, six
interventions were on the Basic Physiological Dominion with 20 activities and two interventions were on
the Complex Physiological Dominion with 10 activities. On the NANDA/INC interrelations activities were
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mapped two non-proposed interventions in the Restraint Physical and Risk Identification mentioned by
nurses during their attendance with falling risk patients. The higher number of mapped intervention
activities were of the Security Dominion. This mapped interventions show the contribution of nurses
toward falls prevention. Current results of this study may contribute to the creation of prevention programs,
politics and strategies which enhance patient's security through taxonomy's usage within the Mexican
nursing context.
Key words: Accident by falling, Adults, Elders, Hospitalization, Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012133506/publico/DOLORESEUNICEHERNANDEZHERRERA.pdf

Nº de Classificação: 17622
FREITAS, Isabel Cristina Martins de. O efeito contextual de vizinhança sobre os indicadores de
obesidade e respectivos fatores associados no projeto OBEDIARP: aplicação de modelo multinível.
2012 . p. 194. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo Saúde-Doença e Epidemiologia
Orientador: Moraes, Suzana Alves de
Resumo: Objetivos: Identificar a distribuição do índice de massa corporal (IMC), da circunferência da
cintura (Ccintura), da razão cintura-quadril (RCQ) e do índice de conicidade (IC), segundo variáveis
demográficas, socioeconômicas, relacionadas à saúde e comportamentais na população de 30 anos e
mais, residente no município de Ribeirão Preto - SP, em 2006; avaliar o efeito modulador das regiões
geográficas do município sobre os fatores associados aos indicadores antropométricos e estimar a
contribuição do nível agregado para esses desfechos.
Palavras-chave: Global Obesity, Epidemiology, Central Obesity, Associated Factors, Contextual Effect,
Multilevel Models, Cross-Sectional Studies, Anthropometric Indicators.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012133004/pt-br.php

Nº de Classificação: 17624
ANDRADE, Rubia Laina de Paula. Porta de entrada para o diagnóstico da tuberculose pulmonar:
avaliação dos serviços de saúde em Ribeirão Preto, 2009. 2012 . p. 85. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde e Sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: Considerando a importância do diagnóstico oportuno da tuberculose (TB) pulmonar enquanto
estratégia para o controle da doença, bem como a trajetória das políticas de reorganização do setor
saúde no Brasil no âmbito dos serviços de atenção básica (AB) enquanto porta de entrada para o
diagnóstico e manejo dos casos da doença, este estudo teve como objetivo avaliar os serviços de porta
de entrada (atenção básica / pronto-atendimento) para o diagnóstico da TB pulmonar em Ribeirão Preto,
2009. Para isto, foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, do tipo inquérito exploratório,
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elaborado com base no referencial de avaliação da qualidade dos serviços de saúde e seus
componentes: estrutura-processoresultado. Os dados foram coletados em 2009 através de fontes
secundárias e entrevista com 90 profissionais de saúde (médicos / equipe de enfermagem) dos serviços
de AB e 68 das unidades de pronto-atendimento (PA) de Ribeirão Preto. Na análise dos dados das
entrevistas, foram construídos indicadores de estrutura (recursos humanos / físicos) e processo
(reconhecimento do problema), sendo que para as perguntas com respostas dicotômicas considerou-se
como indicador a proporção de ocorrência de cada item avaliado e para as questões com escala Likert de
resposta (valores de 1 a 5), o valor médio de todas as respostas dos profissionais de saúde ao item
avaliado. A partir dos dados obtidos de fontes secundárias, foram construídos dois indicadores de
processo (diagnóstico): proporção de sintomáticos respiratórios examinados e proporção de diagnósticos
de TB realizados segundo o número esperado. Os indicadores foram analisados individualmente, bem
como a relação destes com os tipos de unidades de saúde (AB / PA), a partir do teste qui-quadrado para
proporções, teste exato de Fisher e análise fatorial de correspondência múltipla (AFCM). Os resultados
da AFCM apresentou semelhança com os demais resultados do estudo, mostrando as seguintes
associações: AB - não tem geladeira; não tem equipamento de Raio-X; local ruim destinado à coleta de
escarro; quase sempre há disponibilidade suficiente de profissionais; às vezes tem sobrecarga de
trabalho; solicitam baciloscopia; às vezes apresentam dificuldade para convencer o doente a colher
escarro. PA - não tem formulário para solicitar baciloscopia; não tem pote para coleta de escarro; tem
equipamento de Raio-x; local muito ruim destinado à coleta de escarro; quase nunca há disponibilidade
suficiente de profissionais; sempre tem sobrecarga de trabalho; não solicitam baciloscopia; sempre
apresentam dificuldade para convencer o doente a colher escarro. Além disso, verificou-se que os
serviços de AB (5,5% [4,9-6,1%]) têm apresentado uma proporção maior de sintomáticos respiratórios
examinados que os serviços de PA (3,6% [3,2-3,9%]), embora os dois tipos de serviços apresentem
desempenhos semelhantes em relação à proporção de diagnósticos realizados: 5,8% [3,7- 8,0%] na AB e
5,4% [4,0-6,9%] no PA. Por meio destes resultados, concluiu-se que falhas no planejamento em relação à
provisão de recursos materiais, bem como na gestão de recursos humanos nas unidades de PA são
aspectos que podem estar levando a uma baixa proporção de sintomáticos respiratórios examinados
neste local; nos serviços de AB, parece que o problema encontra-se principalmente na falta de
responsabilização da equipe pela população da área de abrangência das unidades de saúde, bem como
na baixa resolutividade destes serviços para examinar os sintomáticos respiratórios e firmar os
diagnósticos de TB.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde, Tuberculose, Atenção primária à saúde.

Abstract: Considering the importance of timely diagnosis of pulmonary tuberculosis (TB) as a strategy to
control the disease, as well as the trajectory of the political reorganization of the health sector in Brazil in
the context of primary health care (PHC) as a place for TB diagnosis and case management, this study
aimed to evaluate the first contact services (PHC/emergency services (ES)) in pulmonary TB diagnosis in
Ribeirao Preto in 2009. For this, a descriptive and exploratory epidemiological study was performed based
on the framework of health services quality evaluation and their components: structure-process-outcome.
The study was conducted in Ribeirao Preto in 2009. Data were collected through secondary sources and
interviews with 90 health care workers (doctors and nursing staff) from PHC and 68 from ES. The data
provided from the interviews were used to create indicators of structure and process. For questions with
dichotomous responses, the indicator was considered as the proportion of occurrence of each evaluated
item, and for the questions with Likert response scale (values from 1 to 5), as the average of all responses
of health professionals. From the data obtained from secondary sources, we created two additional
process indicators: the proportion of individuals with respiratory symptoms examined and the proportion of
TB diagnosis according to the number expected. The indicators were examined individually, as well as
their relationship with the types of health care facilities (PHC/ES) using a chi-square test, Fisher's exact
test and multiple correspondence factorial analysis (MCFA). The results of the MCFA were similar to the
other results of the study, showing the following associations: PHC services do not have a refrigerator; do
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not have X-ray equipment; have a poor place for sputum collection; almost always have sufficient
availability of professionals; sometimes have work overload; request sputum smear microscopy;
sometimes present difficulty in convincing the patient to collect sputum. ES do not have a form to request
sputum smear microscopy; do not have vessel to collect sputum; have x-ray equipment; have a very poor
place for sputum collection; almost never have sufficient availability of professionals; always have work
overload; do not request sputum smear microscopy; always have difficulty in convincing the patient to
collect sputum. Furthermore, it was found that the PHC services (5.5% [4.9 to 6.1%]) have shown a higher
proportion of individuals with respiratory symptoms examined than the ES (3.6% [3.2 -3.9%]), although the
two types of service have similar performance in relation to the proportion of diagnoses made: 5.8% [3.7
to 8.0%] in PHC and 5.4% [4.0 to 6.9%] in ES. Through these results we concluded that failures in
planning regarding the provision of material resources and in human resources management in ES is
probably leading to a low proportion of individuals with respiratory symptoms examined in this place. In the
PHC services, it seems that the problem is found mainly in the lack of accountability for the population of
the area of health facilities, as well as the low resolubility of these services to examine the individuals with
respiratory symptoms and establish the diagnosis of TB.
Key words: Health Services Evaluation, Primary Health Care, Tuberculosis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-20082012152250/publico/RubiaLaineAndrade.pdf

Nº de Classificação: 17625
HOSTALÁCIO, Larissa Braganholo. Sequelas físicas advindas do tratamento de câncer de mama:
estudo comparativo. 2012 . p. 100. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: O tratamento cirúrgico e adjuvante de câncer de mama pode desencadear sequelas físicas
como diminuição da amplitude de movimento do ombro, linfedema, alteração da sensibilidade tátil e dor.
O objetivo do presente estudo foi comparar sequelas físicas do tratamento de câncer de mama em dois
grupos de mulheres: não
inseridas e inseridas em um centro de reabilitação física. O estudo foi
realizado no Centro de Oncologia do Hospital Santa Casa de Araçatuba (grupo I - controle) e no
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas
(grupo II experimental). Os instrumentos usados para avaliação da amplitude de movimento de flexão e abdução
do ombro foi o flexímetro, o linfedema foi avaliado por perimetria para posterior cálculo de volume, a
sensibilidade pelo estesiômetro de Semmes-Weinstein e a dor pela Escala de Estimativa Numérica.
Primeiramente, houve um treinamento de medidas realizado por duas fisioterapeutas, em 26 mulheres
para investigação do coeficiente de correlação intraclasse. Em seguida, o estudo piloto foi realizado com
10 mulheres em cada grupo. Após o piloto, o cálculo amostral foi realizado. Observou-se nos resultados
do treinamento de medidas uma concordância muito boa (>0,81) para a flexão de ombro homolateral e
contra-lateral,
abdução do ombro homolateral, volume homolateral e contra-lateral, sensibilidade
homolateral. A abdução de ombro contra-lateral obteve boa concordância (0,61 - 0,80) e a sensibilidade
contralateral obteve moderada concordância (0,41 – 0,60). O
cálculo amostral determinou n = 22
mulheres para cada grupo. O grupo I apresentou maior idade, menor índice de massa corporal e maior
quantidade de mulheres submetidas a mastectomia. O grupo II apresentou menor idade, maior nível
educacional e renda média familiar, mais cirurgias conservadoras (p = 0,041) e radioterapia (p = 0,012).
O valor médio da flexão homolateral foi maior no grupo II (p = 0,036) e tomando o lado contralateral
como parâmetro de normalidade, o grupo I
obteve a amplitude de flexão de ombro homolateral
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comprometida (p = 0,014). Não houve diferença estatística entre os grupos na amplitude de movimento
de abdução e na diferença de volume entre os membros superiores, mas percentualmente observouse melhores resultados no grupo II. A intensidade da dor foi a mesma entre os grupos. A análise
descritiva apresentou maior frequencia de mulheres com valores considerados de normalidade para a
sensibilidade tátil no grupo II. Os
resultados apontam que a intervenção realizada foi satisfatória,
principalmente para a amplitude de movimento de flexão de ombro.
Palavras-chave: Neoplasias de mama, Linfedema, Parestesia, Dor.
Abstract: The surgical and adjuvant treatment of breast cancer can trigger physical sequels such as
diminished shoulder range of motion, tactile sensibility changes and pain. The goal of this study is to
compare physical sequels of the breast cancer treatment in two groups of women: those not inserted and
in a physical rehabilitation center, and those inserted. The study was conducted in the Oncology Center of
the Santa Casa de Araçatuba Hospital (Centro de Oncologia do Hospital Santa Casa de Araçatuba)
(group I - control) and in the Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de
Mastectomizadas (group II - experimental). The instruments used to evaluate the extent of shoulder
flexion and abduction movement was the goniometer. The volume of the lymphedema was calculated
after an evaluation by upper circumferences. Sensibility was measured by Semmes-Weinstein
monofilament testing, while pain was measured by Numeric Rating Scale (NRS). First, there was a
measurement training conducted by two physiotherapists in 26 women. The goal was to investigate the
intraclass correlation coefficient. Next, the pilot study was conducted with 10 women of each group. After
the pilot, we performed the sample calculation. In the results of measurement training, we observed a very
good agreement (>0,81) for ipsilateral and contralateral shoulder flexion, abduction of ipsilateral shoulder,
ipsilateral and contralateral volume, and ipsilateral sensibility. The abduction of contralateral shoulder
obtained good agreement (0,61 - 0,80) and the contralateral sensibility obtained moderate agreement
(0,41 - 0,60). The sample calculation determined n = 22 women for each group. Group I has higher age,
smaller BMI and higher number of women submitted to mastectomy. Group II has smaller age, higher
educational level and higher average family income, more conservative surgeries (p=0,041) and
radiotherapy (p = 0,012). The average value of ipsilateral flexion was higher in group II (p = 0,036). Taking
the contralateral side as the normality parameter, group I obtained higher compromised shoulder flexion
range (p=0,014). There was no significant statistical difference among the groups in the range of the
abduction movement, and in the difference of the volume of the upper arms. However, group II presented
better percentage results. Pain intensity was the same in both groups. Descriptive analysis presented
higher frequency in women with normal values for tactile sensibility in group II. Results point that the
intervention was satisfactory, especially to the range of shoulder flexion movement.
Key words: Breast Neoplasms, Lymphedema, Movement.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20082012151910/publico/LARISSABRAGANHOLOHOSTALACIO.pdf

Nº de Classificação: 17630
CASTRO, Vanilde de. Mudanças comportamentais e fatores associados à sua manutenção em
adultos com excesso de peso após intervenção. 2012 . p. 190. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Ribeiro, Rosane Pilot Pessa
Resumo: A educação alimentar é uma abordagem reconhecidamente eficaz para
transformação,
recuperação e promoção de hábitos saudáveis, sendo muito utilizada no manejo dietético do tratamento
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da obesidade. No entanto, a manutenção da
perda de peso nem sempre é satisfatória, dada a
dificuldade de incorporação de novos hábitos como rotina de vida. O objetivo deste estudo foi investigar
mudanças comportamentais em adultos com excesso de peso após um programa educativo e os
fatores associados à sua manutenção. Para tanto, dados sociodemográficos,
antropométricos, de
imagem corporal, fatores comportamentais e relativos à saúde foram coletados de 94 adultos com
excesso de peso, de ambos os sexos,
participantes do Programa de Educação Alimentar da
Universidade de São Paulo – PRAUSP, no período de 2005 a 2009. Os indivíduos foram divididos nos
grupos intervenção - GI (frequência mínima de 70%; n=64) e abandono - GA (frequência inferior a
30%; n=30) sendo que as informações foram obtidas no início (GI e GA) e final da intervenção (GI) por
meio de um banco de dados, e no momento atual (GI e GA) por entrevista estruturada. Comparações
intra-grupos foram realizadas para avaliar alterações ocorridas no decorrer do tempo e comparações
entre-grupos para identificar as mudanças resultantes da intervenção e os fatores associados. Como
resultados, houve predomínio de mulheres (71,8%), casadas (68,2%), com idade média de 43,5 anos e
elevado nível de escolaridade (91,8% com nove anos ou mais de escolaridade), sem diferença entre os
grupos. Os sujeitos do GI aumentaram o consumo de álcool, a mastigação e o fracionamento da
alimentação, e reduziram a compulsão alimentar, as medidas antropométricas imediatamente após a
intervenção (IMC = -1,4kg/m2 ; circunferência da cintura = -5,5cm), e o risco de
doenças
cardiovasculares a longo prazo. Ambos os grupos apresentaram frequências elevadas de percepção
corporal superestimada e insatisfação (GI=75% e 85,9%; GA= 81% e 95,2%, respectivamente). De
modo geral, os participantes do GA apresentaram mudanças comportamentais pontuais, demonstrando
grande heterogeneidade entre o grupo. Entre os fatores associados à manutenção das
mudanças
encontram-se a motivação para a perda de peso e melhora da imagem corporal, a presença de doenças
associadas e do histórico familiar de obesidade, e a percepção distorcida e a insatisfação corporais.
Como aspectos facilitadores foram
apontados as melhoras obtidas e a força de vontade, e como
dificultadores, os resultados lentos, a falta de tempo, a vida social muito ativa e o custo elevado dos
alimentos. Conclui-se que indivíduos que finalizaram o protocolo (GI) realizaram
mais mudanças
comportamentais do que aqueles que abandonaram (GA), mas as
alterações nem sempre foram
mantidas no período posterior. O programa mostrouse eficaz em promover modificações
comportamentais, sendo recomendado
considerar as características sociodemográficas e
antropométricas dos participantes
no planejamento das atividades a fim de subsidiar ações mais
específicas e melhor prognóstico. A manutenção dos resultados constitui-se em um grande desafio aos
profissionais de saúde devido à influência de fatores ambientais e culturais inerentes ao proceso de
mudança.
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional, Obesidade, comportamento alimentar, Hábitos.

Abstract: Nutrition education is recognized as an effective approach for changing, recovering and
promoting healthy habits, commonly used in nutritional management of obesity. However, the
maintenance of weight loss is not always satisfactory, due to the difficulty in incorporating new habits as
daily life routine. This study aimed to investigate behavioral changes in adults with excess weight after an
educational program and the factors associated with its maintenance. Sociodemographic and
anthropometric data, body image and behavioral factors and health-related data were collected from 94
adults with excess weight, of both sexes, participants in the University of Sao Paulo Nutrition Education
Program - PRAUSP, between 2005 and 2009. Participants were divided into two groups: IG (intervention
group) (minimum frequency of 70%, n = 64) and AG (abandonment group) (frequency less than 30%, n =
30), with information being obtained at baseline (IG and AG) and at the end of the intervention (IG)
through a database, and at present (IG and AG) by structured interview. Intra-group comparisons were
performed to assess changes occurred over time and comparisons between groups to identify changes
resulting from the intervention and associated factors. As results, there was a predominance of women
(71.8%), married (68.2%), with a mean age of 43.5 years and a high level of education (91.8% with nine or
more years of school education), without difference between the groups. Participants of IG increased
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alcohol consumption, chewing and fractionating of food, and reduced binge eating, anthropometric
measures immediately after intervention (BMI = -1.4 kg/m 2 , waist circumference = -5.5 cm), and the risk
for cardiovascular disease in the long term. Both groups had high rates of overestimated body perception
and dissatisfaction (IG = 75% and 85.9%, AG = 81% and 95.2%, respectively). In general, participants of
AG showed specific behavioral changes, showing great heterogeneity among the group. Among the
factors associated with maintenance of the changes, there are the motivation for weight loss and improved
body image, the presence of associated diseases and family history of obesity, as well as distorted
perception and body dissatisfaction. Facilitating factors were identified as the improvements obtained and
willpower, and as difficulties were the slow results, lack of time, a very active social life and high cost of
food. It is concluded that individuals who completed the protocol (IG) had more behavioral changes than
those who dropped (AG), but the changes were not always maintained thereafter. The program was
effective in promoting behavioral changes, being recommended to consider the socio-demographic and
anthropometric characteristics of participants in planning activities, in order to support more specific
actions and a better prognosis. The maintenance of the results is a great challenge to health professionals
due to the influence of environmental and cultural factors inherent to the process of change.
Key words: Feeding Behavior, Food and nutrition education, Obesity.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012130507/publico/VanildedeCastro.pdf

Nº de Classificação: 17632
ANDRADE, Raquel Dully. Em defesa da saúde da criança: o cuidado de enfermagem e o direito à
saúde no contexto da atenção primária. 2012 . p. 191. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Mello, Débora Falleiros de
Resumo: As práticas de saúde necessitam ser fortalecidas com a atuação dos profissionais e dos
sujeitos
na construção de planos de responsabilização, para maior integralidade da atenção e do
exercício do direito à saúde, destacando-se aqui as ações em favor da criança, um ser especialmente
vulnerável na sua própria advocacia. O objetivo do presente estudo foi compreender as experiências de
enfermeiros que atuam em unidades de saúde da família na perspectiva do cuidado e da defesa do
direito à saúde, buscando novos subsídios para a constituição de práticas e saberes no contexto da
atenção primária em saúde da criança. Trata- se de uma investigação de natureza qualitativa, numa
perspectiva hermenêutica, a partir de entrevistas semiestruturadas gravadas com 14 enfermeiros que
atuam na Estratégia Saúde da Família no município de Passos-MG, com análise temática dos dados.
Os resultados foram agrupados nos seguintes temas: A puericultura como momento de defesa, A visita
domiciliar como parte das ações no contexto de defesa, Parcerias Positivadas e Não Positivadas,
Componentes da competência do enfermeiro no processo de defesa da criança. As narrativas dos
enfermeiros retrataram várias formas e experiências de defesa da saúde da criança, com ênfase nos
aspectos sobre avaliação da criança, identificação de situações vulneráveis para a criança, dificuldades
na abordagem e condução dos casos, observação e intervenção para o cuidado da criança em casa,
apreensão de situações de privação, o uso de álcool e drogas pelos pais e ou familiares, a comunicação
entre os profissionais e os serviços, lacunas nas
relações de parceria, limites na integralidade e
intersetorialidade das ações na rede, interação e
envolvimento com a criança e sua família,
conhecimentos para melhoria do cuidado e da advocacia em saúde. Nas experiências narradas pelos
enfermeiros emergiram complexidades
e intersubjetividades, demonstrando a necessidade de
fortalecimento do apoio entre
profissionais e serviços, sob pena de uma condição de maior
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vulnerabilidade para as crianças. Os potenciais da relação entre as áreas da saúde e do direito foram
destacados, com possibilidades de empoderamento da clientela atendida. Entre os componentes da
competência do enfermeiro destacaram-se as habilidades de comunicação e interação, envolvimento e
empatia, responsabilidade e conhecimento teórico-prático. Uma análise
contextual dos resultados
fortaleceu a importância do território e a necessidade de sua valorização na rede municipal, com vistas à
articulação dos serviços e políticas públicas. O desempenho do enfermeiro na estratégia saúde da
família envolve comprometimento e aprimoramento de saberes e práticas para defender e proteger os
sujeitos. Nesse processo, a iniciativa, a habilidade e a ação de defesa implicam no estabelecimento de
interações intersubjetivas para efetivar o cuidado e a advocacia em saúde. Na saúde da criança os
enfermeiros devem ser agentes públicos imbuídos de observação e intervenção para respeitar, proteger
e efetivar os direitos humanos na proteção da saúde da criança de modo integral e longitudinal.
Palavras-chave: Advocacia em saúde, Criança, Direitos, Enfermagem.

Abstract: Health practices need to be strengthened by the performance of professionals and subjects in
the construction of responsibility plans, in order to have greater integrality of care and the practice of the
right to health, here pointing out the actions in favor of the child, a being especially vulnerable in its own
advocacy. The aim of this present study was to understand the nurses' experiences who work at family's
health units in the perspective of care and the defense of the right to healthcare, searching for new
subsidies to the constitution of practices and knowledge in the context of primary care in child's health. It is
an investigation of qualitative nature, in a hermeneutic perspective, from semi structured interviews
recorded with fourteen nurses who work at Estratégia de Saúde da Família in Passos-MG, using thematic
analysis of the data. The results were put together according to the following themes: Child welfare as
defense time, Family visiting as part of the actions in the context of defense, Positive and Non-Positive
Partnerships, Components of the nurse's competence in the process of the child's defense. The nurses'
speeches have showed several ways and child's health defense experiences, emphasizing the aspects
about the child's assessment, identifying vulnerable situations for the child, difficulties in the approach and
conduct of the cases, observation and intervention for the child care at home, understanding of privation
situations, parents or relatives who drink alcohol or take drugs, the communication between professionals
and services, gaps in the partnership affairs, limits in the integrality and inter sectoriality of the actions in
the system, interaction and involvement with the child and family, knowledge for the improvement of care
and health advocacy. Complexities and inter subjectivities have emerged from the experiences told by the
nurses, showing the need for support strengthening between professionals and services, under penalty of
a greater vulnerability for the children. The potentials of the relations among the health care areas and
rights were highlighted, counting with the empowerment of the clients who were seen. Among the
components of the nurse's competency, it can be pointed out the abilities in communication and
interaction, involvement and empathy, responsibility and theoretical and practical knowledge. A contextual
analysis of the results has strengthened the territory importance and the need of its valorization in the
municipal system, having in mind the articulation of the services and public policies. The performance of
the nurse in the family health strategy implies in compromising and improvement of knowledge and
practices in order to defend and protect the subjects. In this process, the initiative, the ability and the
defense action imply in the establishment of inter subjectivities in the effectiveness of care and the health
advocacy. The nurses, in the child health, have to be public agents committed with observation and
intervention in order to respect, protect and put in effect the human rights in the protection of the child's
health as an integral and longitudinal way.
Key words: Child, Health Advocacy, Primary Health Care, Rights.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05112012204502/publico/RaquelDullyAndrade.pdf
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Nº de Classificação: 17636
PONCE, Maria Amélia Zanon. Diagnóstico da tuberculose: desempenho do primeiro serviço de saúde
procurado em São José do Rio Preto, SP. 2012 . p. 97. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde e sociedade
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar o desempenho do primeiro serviço de saúde procurado
para o diagnóstico da tuberculose (TB), em São José do Rio Preto (2009), na percepção do doente.
Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, tipo inquérito, que adotou como eixo metodológico os
componentes de avaliação de serviços de saúde estrutura e processo. Participaram do estudo 99
doentes de TB, maiores de 18 anos e em tratamento, entrevistados por meio de um instrumento
elaborado com base no Primary Care Assessment Tool (PCAT), adaptado para avaliar a atenção aos
doentes de TB, e que contemplou questões das dimensões de porta de entrada e acesso ao diagnóstico.
A análise dos dados foi realizada por meio de distribuição de frequência absoluta/relativa e da construção
de indicadores, utilizando proporções e intervalos de confiança, de acordo com o tipo de serviço de saúde
procurado pela primeira vez, quando da percepção dos sinais/sintomas, sendo esses agrupados em:
Atenção Básica (AB), Pronto Atendimento (PA) e Serviços Especializados (SE). O perfil epidemiológico
dos doentes entrevistados evidencia o predomínio dos casos novos de TB pulmonar entre indivíduos do
sexo masculino, em idade produtiva e reprodutiva, com baixa renda e escolaridade. A principal porta de
entrada no município foi o PA. Em relação ao componente estrutura, encontrou-se que o PA e,
principalmente, a AB se constituíram como os serviços mais próximos ao domicílio dos doentes,
entretanto, a AB não foi a mais acessível, uma vez que a maioria daqueles que a procuraram não
conseguiu consulta no prazo de 24 horas. Quanto ao componente processo, houve baixa suspeição de
TB nos três tipos de serviços analisados. A maior proporção de exames solicitados para o diagnóstico
ocorreu no SE, seguido pelas unidades de AB. Houve baixa proporção de encaminhamento para a
realização de baciloscopia de escarro, nos três tipos de serviços. O PA e a AB encaminharam a maioria
dos doentes para realização de raio-x e para consulta médica em outro serviço, principalmente os casos
extrapulmonares. Doentes com TB, que buscaram primeiramente a AB, necessitaram procurar mais
vezes os serviços de saúde e mais de 50% desses tiveram atraso no diagnóstico. O PA foi o serviço que
menos diagnosticou os usuários suspeitos, sendo o SE (especialmente os hospitais) os que
apresentaram melhor desempenho, principalmente para o diagnóstico dos casos extrapulmonares. Para
o controle efetivo da doença, os serviços de saúde, que se configuram como porta de entrada do sistema,
devem estar preparados para a suspeição e diagnóstico e que sejam criadas estratégias de fluxo de
referência e contrarreferência entre o primeiro serviço de saúde procurado e os outros serviços que
compõem a rede de atenção, de modo que seja assegurada a continuidade da assistência.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação de desempenho, Diagnóstico tardio, Recursos
humanos em saúde, Serviços de saúde, Tuberculose.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15082012131031/publico/MARIAAMELIAZANONPONCE.pdf

Nº de Classificação: 17642
VILELA, Sueli de Carvalho. Escala de observação da interação enfermeiro-cliente: construção e
validação. 2012 . p. 220. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo;
2012.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas terapêuticas
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: As relações interpessoais são discutidas em vários campos da enfermagem; na saúde mental
e na psiquiátrica elas se desenvolvem como relações terapêuticas sendo abordadas como relação de
ajuda ou relacionamento interpessoal. Na Abordagem Centrada na Pessoa as atitudes de consideração
positiva incondicional, atitude empática e congruência são imprescindíveis para se desenvolver relações
interpessoais
terapêuticas promovendo nelas um clima de facilitação do crescimento e
desenvolvimento do sujeito no cuidado. Na literatura brasileira de enfermagem não foram encontradas
medidas de avaliação de tais atitudes embora se acredite que serão necessárias tanto no campo do
cuidado quanto da educação. Através deste estudo, objetivou desenvolver um instrumento de avaliação
das relações interpessoais,
abrangendo as três atitudes facilitadoras: consideração positiva
incondicional, atitude
empática e congruência e realizar a análise exploratória quanto à
dimensionalidade e a
fidedignidade do instrumento. O polo teórico envolveu a explicação dos
construtos, a elaboração dos itens e as análises empíricas; o polo empírico relacionou-se a fase de
experimentação do instrumento. Trata-se da escala de observação da interação
enfermeiro-cliente
constituída de itens positivos e reversos, tipo likert com cinco
pontos. A consideração positiva
incondicional ficou com 22 itens (15 reversos); a atitude empática compôs-se de 18 itens (02 reversos) e
a congruência totalizou em 08 itens (02 reversos). Tais itens expressam o componente comportamental,
verbal e motor de cada construto e foram indicados para o uso em situações de observação durante o
cuidado. Optou-se pela filmagem das relações interpessoais desenvolvidas por 10 enfermeiros com 92
pessoas diagnosticadas com transtornos mentais durante consultas de enfermagem realizadas nas
Estratégias de Saúde da Família de uma cidade do interior de Minas Gerais. No polo analítico, utilizouse da análise fatorial (AF) e a consistência interna (coeficiente alfa de Cronbach) segundo referencial
teórico- metodológico utilizado. O instrumento foi avaliado segundo modelo teórico apresentando alfa
da escala global de 0,82, do atributo um (consideração positiva incondicional) 0,68, do atributo dois
(atitude empática) 0,76 e do atributo três (congruência) 0,49. Devido à baixa consistência interna do
atributo três em conformidade com os resultados das cargas fatoriais, analisou-se um modelo sugerido
pela AF de 36 itens, o que se mostrou frágil em relação aos conceitos constitutivos e a
operacionalização. Os melhores resultados apontaram para um instrumento composto de
três
subescalas. A escala global de consideração positiva incondicional apresentou alfa de 0,687, a escala
de atitude empática teve escore global de 0,769 e a terceira de 0,517. Itens com cargas fatorais abaixo
de 0,40 foram eliminados. Todos os coeficientes foram significativos com valor-p <0,01 e correlação
significativa observada pelo coeficiente
de Spearman. Consideram-se necessários ajustes no
construto/atributo três, devido à fragilidade dos resultados, embora estejam dentro dos parâmetros
considerados aceitáveis. O instrumento construído pode ser utilizado por profissionais que desejam
avaliar as relações interpessoais no cuidado de enfermagem que tenha a finalidade de pesquisa ou
didática.
Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa, Enfermagem, Escala de Observação, Relação
Interpessoal, Saúde mental.
Notas Gerais:Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06112012184946/publico/SuelidecarvalhoVillela.pdf

Nº de Classificação: 17648
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MAZONI, Simone Roque. Elaboração e validação do diagnóstico de enfermagem dor de parto. 2012
. p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Carvalho, Emilia Campos de
Resumo: O estudo teve como proposta analisar se o fenômeno da dor de parto está retratado no
diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da taxonomia NANDA-I e propor e validar o Diagnóstico Dor de
parto. Seguiu-se os preceitos de Hoskins (1989) e Fehring (1986) para as fases da análise de conteúdo
e validação clínica do diagnóstico. Na primeira fase foi analisado o conceito de “dor em situação de
parto” segundo referencial teórico de Walker e Avant (2005) com sumarização dos dados analisados
por meio de revisão integrativa da literatura à estrutura metodológica de Wittemore (2005). A construção
do conceito “dor em situação de parto” reforçou a pertinência de se propor um novo diagnóstico e
submetê-lo a análise por peritos. O diagnóstico construído foi submetido a dez enfermeiros obstetras,
sendo o mesmo aprovado quanto à definição, fatores relacionados (fase ativa e período de expulsão),
características definidoras e inserção do diagnóstico ao Domínio 12 – Conforto e à Classe 1 – Conforto
físico; das 28 características definidoras submetidas às opiniões sobre o grau de indicação para o
diagnóstico, 9 foram muito indicativas do diagnóstico: evidência observada de contração uterina à média
ponderada de 0,95, alteração do tônus muscular (0,93), alteração da frequência respiratória (0,85),
comportamento expressivo (0,85), expressão facial de dor (0,85), evidência observada de dor (0,85),
diaforese (0,83), relato verbal ou codificado (0,80) e alteração da frequência cardíaca (0,80), sendo o
cálculo DCV total igual a 0,73.
Outras 13 foram validadas (escores maiores de 0,50) e 6 foram
consideradas não
representativas (escores inferiores a 0,50). As 22 características definidoras
validadas foram testadas clinicamente em parturientes em fase ativa do trabalho de
parto. Foram
observadas 49 parturientes na fase ativa inicial (FAI) e 37 na fase ativa final (FAF). Para análise da
homogeneidade entre as parturientes que fizeram uso de analgésicos e as que não fizeram uso de
analgésicos e as variáveis intervenientes: indução de parto, característica da bolsa, líquido amniótico,
técnicas alternativas para alívio da dor, relaxamento e descida fetal e intervenção analgésica e, para
análise das diferenças de frequências de ocorrência de características definidoras entre as fases ativa
inicial e final do trabalho de parto foi utilizado o teste exato de Fisher. Prova de Mann-Whitney foi
realizada para a relação dos escores de intensidade de dor entre o uso e não uso do analgésico. Para
análise da relação entre amplitude de pressão intrauterina e escores de dor, nas fases ativa inicial e
final do trabalho de parto foi utilizado o teste de Correlação de Spearman. Seis
características
definidoras estiveram presentes na FAI, e também foram os indicadores principais na FAF, são elas:
relato verbal ou codificado (FAI e FAF: 100%), evidência observada de contração uterina (FAI: 98%;
FAF: 100%), alteração do tônus muscular (FAI: 98%; FAF: 100%), evidência observada de dor (FAI e
FAF: 100%), comportamento expressivo (FAI: 93,9%; FAF: 100%) e expressão facial de dor (FAI:
87,8%; 100%). Em ambas as fases não foram observadas: alteração na frequência cardíaca, alteração
na frequência respiratória, alterações na pressão sanguínea, dilatação pupilar, exceto para alteração da
pressão arterial e dilatação pupilar em que houve presença em uma parturiente para cada indicador.Os
resultados mostraram diferenças estatisticamente significantes (p = 0,05) para diaforese, expressão
facial de dor, gestos protetores/comportamento de defesa,
posição antálgica para evitar dor,
comportamento de distração, foco em si próprio e
relato de pressão no períneo, sendo estas
predominantes na FAF. Observou-se correlação linear positiva entre a referência verbal (pelos escores
de intensidade de dor) e a amplitude de pressão intrauterina, com aumento do escore de intensidade
de dor à medida que aumenta a pressão em mmHg na fase ativa inicial (rS = 0,381; p = 0,008) e na fase
ativa inicial de parturientes em uso do analgésico (rS = 0,758; p = 0,002). O estudo mostrou a dor em
situação de parto como fenômeno peculiar a um evento fisiológico em seus diferentes períodos, com
achados que apontam para um novo diagnóstico de enfermagem.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Dor de parto, Estudos de validação, Medição da dor.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-06112012193210/publico/SIMONEROQUEMAZONI.pdf

Nº de Classificação: 17650
POMPEO, Daniele Alcalá. Validação do diagnóstico de enfermagem Náusea no período pósoperatório imediato. 2012 . p. 164. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: Este estudo teve como objetivos analisar o conceito náusea em pacientes no período pósoperatório imediato; avaliar a validade de conteúdo e clínica do diagnóstico de enfermagem Náusea no
período pós-operatório imediato, considerando-se o modelo de Fehring; identificar a incidência do referido
diagnóstico em pacientes no período pós-operatório imediato; verificar possíveis associações entre os
antecedentes de náusea obtidos na análise de conceito e os identificados nos pacientes com náusea no
pós-operatório imediato e verificar a frequência de ocorrência das características definidoras principais e
secundárias do diagnóstico Náusea. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: análise de conceito,
validação de conteúdo e validação clínica. A análise de conceito seguiu as oito fases propostas por
Walker a Avant: selecionar o conceito, definir o objetivo da análise, identificar a utilização do conceito,
definir atributos definidores, desenvolver casos-modelos, desenvolver outros casos, identificar
antecedentes e consequentes e verificar as referências empíricas. Essa etapa foi fundamental para a
realização das etapas posteriores (validação de conteúdo e validação clínica), permitindo a construção de
definições operacionais e a elaboração de instrumentos de coleta de dados mais direcionados ao cenário
do paciente com náusea no período pós-operatório. Participaram da validação de conteúdo 52 expertos
que responderam a um instrumento que continha dados de identificação profissional e de validação do
diagnóstico de enfermagem Náusea (enunciado, definição, posição que ocupa na estrutura taxonômica e
características definidoras, descritas em uma escala tipo Likert). A maioria dos expertos considerou o
domínio 12 (Conforto), a classe 1 (conforto físico) e o enunciado (náusea) adequados ao diagnóstico.
Foram sugeridas modificações na definição atual do referido diagnóstico de enfermagem. Quatro
características definidoras foram consideradas principais (relato de náusea, salivação aumentada,
aversão à comida e sensação de vômito) e oito foram denominadas secundárias (deglutição aumentada,
gosto amargo na boca, palidez, taquicardia, diaforese, sensação de calor e frio, alterações da pressão
arterial e dilatação pupilar). Na etapa de validação clínica, 106 pacientes foram incluídos na amostra.
Para a coleta de dados, foram utilizados o questionário de avaliação pré, intra e pós-operatória e a Escala
Hospitalar de Ansiedade e Depressão. A náusea foi avaliada em duas etapas: 1) análise das
manifestações objetivas (dois enfermeiros simultaneamente) e 2) subjetivas (um enfermeiro). A incidência
de náusea foi de 21,70% e, na maioria das vezes, de moderada intensidade. Os antecedentes
associados à presença de náuseas no pós-operatório foram: sexo, idade, tipo de anestesia, presença de
dor, movimentação e alimentação pós-operatória e odores nocivos. Na etapa 1, a característica definidora
denominada principal foi relato de náusea, e as manifestações secundárias foram sensação de vômito,
palidez e deglutição aumentada. O índice de concordância variou de 86,95% a 100,00%. Na etapa 2, as
características consideradas principais foram relato de náusea e sensação de vômito, e as características
definidoras secundárias identificadas foram salivação aumentada e sensação de calor e frio. Os escores
totais do diagnóstico de enfermagem Náusea foram de 0,79 e 0,73 para as validações de conteúdo e
clínica respectivamente, considerado válido para a Taxonomia da North American Nursing Diagnosis
Association - International (NANDA-I). Concluiu-se que o relato de náusea, sensação de vômito, palidez,
salivação aumentada, deglutição aumentada e sensação de calor e frio são fortes indicativos do
diagnóstico de enfermagem Náusea.
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Palavras-chave: Cuidados pós-operatórios, Enfermagem, Naúsea, Náusea e vômito pós-operatório,
Vômito.

Abstract: The aims of this study were to analyze the nausea concept in patients during the immediate
postoperative period; to assess the content and clinical validity of the nursing diagnosis nausea in the
immediate postoperative period, considering Fehring's model; to identify the incidence of this diagnosis in
patients during the immediate postoperative period; to check for possible associations between the
nausea antecedents obtained in the concept analysis and those identified in patients with immediate
postoperative nausea and to verify the frequency of the primary and secondary defining characteristics of
the Nausea diagnosis. The research was developed in three phases: concept analysis, content validation
and clinical validation. The concept analysis followed the eight phases proposed by Walker and Avant:
select the concept, define the aim of the analysis, identify the use of the concept, define defining
attributes, develop model cases, develop other cases, identify antecedents and consequences and check
empirical references. This phase was fundamental to accomplish further phases (content validation and
clinical validation), permitting the construction of operational definitions and the elaboration of data
collection instruments that were better directed at the context of postoperative nausea patients. Fifty-two
specialists participated in the content validation, who answered an instrument with professional
identification data and the validation of the nursing diagnosis nausea (wording, definition, position in
taxonomic structure and defining characteristics, described on a Likert scale). Most experts considered
domain 12 (Comfort), class 1 (physical comfort) and the wording (nausea) adequate for the diagnosis.
Modifications were suggested in the current definition of the referred nursing diagnosis. Four defining
characteristics were considered primary (reported nausea, increased salivation, aversion toward food and
gagging sensation), while eight were called secondary (increased swallowing, sour taste in the mouth,
pallor, tachycardia, excessive sweating, feeling hot and cold, blood pressure alterations and pupil dilation).
In the clinical validation phase, 106 patients were included in the sample. For data collection the pre, intra
and post-operative assessment questionnaire and the Hospital Anxiety and Depression Scale were used.
Nausea was assessed in two phases: 1) analysis of objective manifestations (two nurses simultaneously)
and 2) subjective (one nurse). The incidence level of nausea corresponded to 21.70%, in most cases of
moderate intensity. The following antecedents were associated with the presence of nausea and vomiting:
gender, age, anesthesia type, presence of pain, postoperative movements and meals and harmful smells.
In phase 1, the defining characteristic that was considered primary was reported nausea and the
secondary manifestations were gagging sensation, pallor and increased swallowing. Agreement levels
ranged between 86.95% and 100.00%. In phase 2, reported nausea and gagging sensation were
considered primary characteristics, while increased salivation and feeling hot and cold were identified as
secondary defining characteristics. The total scores of the nursing diagnosis Nausea corresponded to 0.79
and 0.73 for the content and clinical validations, respectively, which are considered valid for the Taxonomy
of the North American Nursing Diagnosis Association - International (NANDA-I). In conclusion, reported
nausea, gagging sensation, pallor, increased salivation, increased swallowing and feeling hot and cold are
strong signs of the nursing diagnosis Nausea.
Key words: Nausea, Nursing, Postoperative care, Postoperative nausea and vomiting, Vomiting.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-20082012152826/publico/DanieleAlcalaPompeo.pdf

Nº de Classificação: 17652
SOUZA, Káren Mendes Jorge de. Discursos sobre a tuberculose: significância por e para sujeitos.
2012 . p. 71. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Palha, Pedro Fredemir
Resumo: O adoecimento por tuberculose é um processo subjetivo e interpenetrado por
saberes,
discursos e práticas, produzidos histórico-culturalmente na vida social e nutridos em um interdiscurso
(sobre a doença e o doente), que afeta o modo como o sujeito significa a sua experiência. Neste estudo,
sustentamo-nos no arcabouço teórico-metodológico da análise de discurso de matriz francesa, que
busca a compreensão dos processos de produção de sentidos, na relação da
língua com sua
exterioridade histórica e social. Partindo do pressuposto de que há uma constituição linguístico-histórica
do sujeito discursivo, o estudo objetivou investigar como os discursos sobre a tuberculose afetam a
(des)construção identitária do sujeito, que perpassa as constituições subjetivas em seu processo de
adoecimento. Utilizando a abordagem qualitativa, foram realizadas dezesseis entrevistas registradas em
áudio, no período de agosto a outubro de 2009, com sujeitos em tratamento de tuberculose em um
hospital público do município de João Pessoa, Estado da Paraíba. O corpus de análise foi constituído
pelas entrevistas transcritas mais as produções artísticas dos participantes como representações de seu
processo de adoecimento. No gerenciamento do material de linguagem bruto, utilizou-se o Software
Atlas.ti, que nos auxiliou no processo anterior às análises discursivas. O projeto deste estudo foi
submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, de
acordo com as orientações da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Ao relacionar a tuberculose a comportamentos
excessivos, alcoolismo,
fraqueza, vida urbana e drogadição, os sentidos produzidos pelos sujeitos
entrevistados foram regidos por formações ideológicas que identificam a tuberculose como situação de
desaprovação social. Observamos que as formações imaginárias, que remetem ao lugar desse sujeito
doente como usuário do sistema de saúde produzem o seu apagamento, a sua interdição. Concluímos
que a ênfase no simbólico, mediante os símbolos de estigma, que acentuam a visibilidade do doente de
tuberculose como desviante ou sujeito “especial” é o mecanismo mais importante de manutenção da
estigmatização da doença e do doente.
Palavras-chave: Estereotipagem, Pesquisa qualitativa, Tuberculose.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07112012155457/publico/KarenMendesJorgedeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17655
CAPUCHO, Helaine Carneiro. Sistemas manuscrito e informatizado de notificação voluntária de
incidentes em saúde como base para a cultura de segurança do paciente. 2012 . p. 155. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnólogica do processo de cuidar em
enfermagem
Orientador: Cassiani, Silvia Helena de Bortoli
Resumo: Nas organizações de saúde, as notificações voluntárias são essenciais para a construção da
aprendizagem, que é um dos fundamentos da cultura da segurança do paciente. O objetivo deste estudo
foi comparar um sistema manuscrito e um sistema informatizado de notificações voluntárias de incidentes
e queixas técnicas relacionados à saúde, implantados em um hospital de ensino do interior de São Paulo,
por meio da análise documental das notificações encaminhadas. Os sistemas foram comparados quanto
à quantidade e qualidade das notificações, categoria dos profissionais notificadores, motivos e
características dos incidentes relacionados aos medicamentos. O presente estudo demonstrou que as
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notificações encaminhadas por meio de sistemas manuscrito e informatizado podem ser utilizadas para
identificação de incidentes, mas é possível que o segundo sistema seja mais vantajoso do que o primeiro,
por ter apresentado aumento do número de notificações em 58,7%; aumento da taxa de notificação em
62,3%; maior qualidade dos relatos, especialmente quanto à classificação e descrição da gravidade do
incidente, e descrição do paciente; eliminação da ilegibilidade e de rasuras; ampliação da participação
dos diferentes profissionais de nível superior e de profissionais de nível médio e básico, especialmente
técnicos e auxiliares de enfermagem; favorecimento de relatos de incidentes que causaram danos aos
pacientes, especialmente os moderados e graves; favorecimento de relatos de incidentes relacionados
aos medicamentos potencialmente perigosos, de relatos de reações adversas e inefetividade terapêutica,
de erros de omissão, de administração de medicamento não autorizado, de dose, erro de técnica de
administração e não adesão do paciente, e também de erros de medicação mais graves, incluindo os que
causaram danos aos pacientes; favorecimento de relatos de suspeita de inefetividade terapêutica de
medicamentos. A implantação do sistema informatizado de notificações voluntárias de incidentes na
saúde como base para a cultura de segurança do paciente no sistema de saúde brasileiro parece ser
uma estratégia viável e totalmente necessária para o gerenciamento de riscos e a qualificação da
assistência, tendo este trabalho contribuído para nortear como deve ser o processo de notificação
voluntária de incidentes e queixas técnicas em saúde.
Palavras-chave: Cultura de segurança, Notificação, Notificação Voluntária, Qualidade em saude,
Segurança do paciente, Sistemas de Notificações.

Abstract: Voluntary incident reporting is essential in health facilities to promote learning, which is one of
the fundaments of patient safety culture. This study presents a comparison between voluntary handwritten
reports and a computer-based reporting system of health-related incidents and technical complaints
implemented in a university hospital in the interior of São Paulo, Brazil. This comparison was conducted
through a document analysis of reports and the systems were compared in terms of quantity and quality of
reports, profession of those reporting the incidents, reasons and characteristics of medication-related
incidents. This study revealed that both handwritten and computer-based reports can be used to identify
incidents but the latter seems to be a better system because it presented an increase of 58.7% in the
number of reports; an increase of 62.3% in the reporting rate; better quality reports, especially in relation
to the classification and description of the incidents' severity and description of patients; the problem of
illegibility was eliminated; a greater number of workers from different professions with higher education
and also with technical and primary education was observed, especially nursing technicians and
auxiliaries; reports of incidents causing harm to patients was favored, especially moderate and severe
incidents, in addition to reports of potentially dangerous medication-related incidents, adverse reactions
and ineffective therapy, omitted errors, non-authorized administration of medication, dosage errors,
administration technique, non-adherence of patients, reports of more severe medication errors, including
those that harmed patients, and reports concerning suspicion of ineffective drug therapy. The
implementation of a computer-based voluntary reporting system of health-related incidents to fundament a
patient safety culture within the Brazilian health system seems to be a viable and essential strategy to risk
management and qualify care delivery. This study can guide the process of voluntary reporting of
incidents and technical complaints.
Key words: Notification, Patient Safety, Risk Management, Safety Culture.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082012132458/publico/HelaineCarneiroCapucho.pdf
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Nº de Classificação: 17670
MIGUEL, Maria Emília Grassi Busto. Resiliência e qualidade de vida de docentes de enfermagem.
2012 . Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônico-degenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: As políticas de educação, no Brasil e no mundo, vêm sofrendo várias modificações em um
curto espaço de tempo, o que tem obrigado as IES e os docentes que nelas atuam a se adequarem a
essas mudanças, muitas vezes, sem tempo hábil e estrutura de apoio para tal. Essa necessidade de
adaptação às novas regras e exigências gera sobrecarga no trabalho e, quase sempre, implica em
sofrimento físico, psíquico e social, interferindo na qualidade de vida desses profissionais. Nesse
contexto se inserem os docentes de Enfermagem e a resiliência, constructo do qual a Enfermagem tem
se aproximado mais recentemente, se apresenta como estratégia segura para o enfrentamento das
pressões geradas no ambiente trabalho. Com o objetivo de levantar os indicadores de resiliência e
associá-los com os
domínios de qualidade de vida dos docentes de Enfermagem, propôs-se a
realização de estudo quantitativo, exploratório, descritivo, de corte transversal, com
docentes de
enfermagem das IES inseridas na área de abrangência das Subseções
do Conselho Regional de
Enfermagem de Londrina e Maringá (PR). Ao todo,
participaram 90 enfermeiros docentes que
responderam ao Quest_Resiliência (SOBRARE) e ao WHOQOL-bref, além de um questionário com
dados sócio demográficos e ocupacionais. A maioria dos docentes participantes era de mulheres, com
idade média de 43 anos, casadas, com renda familiar média que variou entre
R$ 4.418,00 a R$
12.926,00. Em relação às varáveis ocupacionais, 60 docentes trabalhavam em IES públicas e 30 em
IES privadas. Estavam formados entre 20 e 29 anos atrás, vinculados a uma única IES, contratados em
regime de 40 horas semanais (TIDE). A titulação mais frequente foi a de Mestre, seguida pela de
Doutor,
sendo esses mais frequentes nas IES públicas. Em relação à resiliência, não foram
identificadas condições de vulnerabilidade ao estresse elevado e a maioria dos
participantes
apresentou-se em condição de excelente resiliência (equilíbrio) ou forte resiliência com tendência ao
estilo comportamental de Intolerância(PC-I) de reagir às situações de estresse elevado. A QV geral e a
condição de saúde foi considerada
boa (64,40%), sendo mais bem avaliados os domínios físico
(72,80%) e psicológico (69,35%). Houve correlação positiva entre Resiliência (MCDs) e QV (Domínios) e
o
MCD Sentido da Vida apresentou correlação com todos os domínios da QV.
Também foram
identificadas associações entre os MCDs e os domínios de QV.
Palavras-chave: Condições de trabalho, Docente de enfermagem, Estresse psicológico, Qualidade de
vida, Resiliência psicológica.

Abstract: Education policies in Brazil and the world, have suffered several modifications in a short space
of time, which has forced the IES and the teachers in them act to conform to these changes, often without
timely and a support structure for it. This need to adapt to new rules and requirements generates
overload at work and almost always involves suffering physical, psychological and social, interferes with
quality of life of these professionals. In this context the fall of Nursing faculty and resilience, construct
Nursing which has approached most recently presented as safe strategy for coping with the pressures
generated in the work environment. Aiming to raise the resilience indicators and associate them with
domains of quality of life of the Nursing faculty, proposed to conducting quantitative, exploratory,
descriptive, cross-sectional, with nursing faculty HEIs inserted in the catchment area of ??Subsections
Regional Council of Nursing Londrina and Maringá (PR). Altogether, attended 90 nurse educators who
responded to Quest_Resiliência (SOBRARE) and the WHOQOL-BREF, and a questionnaire with socio
demographic and occupational. Most faculty participants were women, mean age 43 years, married, with
average household income ranging between R $ 4,418.00 to R $ 12,926.00. Regarding variables
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occupational, 60 faculty IES worked in public and 30 in private HEIs. Were formed between 20 and 29
years ago, tied to a single IES, hired on 40 hours weekly (TIDE). Titration was the most frequent Master,
followed by the Doctor, these being more frequent in public HEIs. With regard to resilience were not
identified conditions of high vulnerability to stress and most Participants presented in excellent condition
resilience (balance) or strong resilience prone to behavioral style Intolerance (PC-I) to react to high
stress situations. The overall QOL and health status was considered good (64.40%), and better evaluated
physical areas (72.80%) and psychological (69.35%). A positive correlation between Resilience (MCDs)
and QOL (Domains) and MCD meaning of life correlated with all domains of QOL. Were also identified
associations between MCDs and QOL domains.
Key words: Lecturer in Nursing, Psychological resilience, Quality of Life, Psychological stress, Working
Conditions.
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
http://www.sobrare.com.br/sobrare/Uploads/20130521_maria_emilia_tese_completa_20122211_cd_cripto
.pdf

Nº de Classificação: 17803
MISKO, Maira Deguer. A experiência da família da criança/adolescente em cuidados paliativos:
flutuando entre a esperança e a desesperança em um mundo transformado pelas perdas. 2012 . p. 221.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Cuidar
Orientador: Bousso, Regina Szylit
Resumo: Este estudo teve como objetivos: compreender a experiência da família da
criança/adolescente em cuidados paliativos, identificar os significados que ela atribui ao processo de ter
um filho em cuidados paliativos, identificar as ações e estratégias desenvolvidas pela família que possui
um filho em cuidados paliativos e construir um modelo teórico representativo do seu processo de
vivenciar a trajetória de uma criança/adolescente nesta situação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
orientada pelo Interacionismo Simbólico, enquanto referencial teórico e pela Teoria Fundamentada nos
Dados como abordagem metodológica. O estudo foi realizado no Ambulatório da Unidade de Dor e
Cuidados Paliativos de um hospital público
da cidade de São Paulo, de nível terciário, com
características de ensino e
pesquisa. Participaram dele 15 famílias de crianças/adolescentes em
cuidados paliativos e os dados foram obtidos por meio da observação
participante, entrevistas
semiestruturadas e consultas a prontuários clínicos.
A análise comparativa dos dados permitiu
desvendar o significado da experiência da família nesse processo. Esta experiência é composta por
quatro subprocessos: “Tendo a vida estilhaçada”, “Manejando a nova condição”, “Reconhecendo os
cuidados paliativos” e “Reaprendendo a viver”, que se inter-relacionam continuamente ao longo da
experiência e consistem em desafios para os quais ela precisa empreender ações e estratégias a fim
de superá-los. A articulação destes subprocessos viabilizou identificar a categoria central FLUTUANDO
ENTRE A ESPERANÇA E A DESESPERANÇA EM UM MUNDO TRANSFORMADO PELAS PERDAS,
a
partir da qual se propõe um modelo teórico explicativo da experiência. O
processo indica a
experiência vivida pela família determinada a proporcionar a melhor condição de vida para o filho e para a
unidade familiar antes e depois da sua morte. A esperança, perseverança e as crenças espirituais são
fatores determinantes para que ela possa continuar lutando pela vida
dele em um contexto de
incertezas, angústia e sofrimento decorrentes desse quadro. Ao longo da trajetória, a família integra os
cuidados paliativos em
suas vidas e redefine valores com a ajuda das interações sociais vividas
durante o processo. Os resultados trazem avanços para a área de cuidados paliativos. Conhecer a
experiência possibilita que o profissional de saúde identifique e reconheça as suas limitações e forças
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de enfrentamento frente
a este processo, para que possa elaborar e executar estratégias de
intervenção com a família que tem um filho em cuidados paliativos. Os
dados revelam, ainda, a
importância da continência na relação entre o profissional e a família. Futuras pesquisas em outros
contextos de cuidados paliativos podem contribuir com o modelo teórico ora apresentado.
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Enfermagem pediátrica, Esperança, Família, Luto.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23082012131733/publico/Tese.pdf

Nº de Classificação: 17714
LEONELLO, Valeria Marli. Processo de trabalho docente no ensino superior de enfermagem:
possibilidades e desafios em diferentes contextos institucionais. 2012 . p. 164. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Oliveira, Maria Amélia de Campos
Resumo:Estudo exploratório qualitativo que tomou como objeto o processo de trabalho docente em
Enfermagem de diferentes contextos institucionais de ensino superior (IES) no Estado de São Paulo. O
objetivo geral descrever e analisar os principais aspectos relacionados ao processo de trabalho docente
em três contextos institucionais que oferecem cursos de Enfermagem no Estado. O marco teóricometodológico foi o materialismo histórico e dialético e a categoria analítica, o processo de trabalho
docente, ancorado nas concepções de trabalho e profissionalidade. Para classificar as IES, utilizou-se a
tipologia de contextos institucionais de Balbachevsky. Três IES, uma de cada contexto, foram
selecionadas e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 24 docentes: nove do contexto
empresarial, oito do misto e sete do acadêmico. O material empírico foi analisado pela técnica de análise
de discurso proposta por Fiorin, adaptada por Car e Bertolozzi. Os resultados demonstraram que há um
processo de precarização e intensificação do trabalho docente, nos três contextos, embora com
distinções importantes. No contexto empresarial, o regime de trabalho predominante é o horista, com
dificuldade de efetivação do plano de carreira estabelecido formalmente. A infraestrutura material e
humana é escassa, impondo limites ao trabalho docente, que é voltado basicamente ao ensino em sala
de aula. As maiores dificuldades estão relacionadas ao perfil dos estudantes, majoritariamente
trabalhadores. Há pouca inserção nas atividades de pesquisa e extensão. No contexto misto, o regime de
trabalho predominante é o parcial, com um plano de carreira formalizado e efetivado, embora seja difícil
cumprir alguns critérios para ascensão na carreira. A infraestrutura é tida como satisfatória, com
inadequações. Há também hegemonia masculina e médica, o que dificulta o posicionamento institucional
das docentes de enfermagem. O trabalho docente é voltado ao ensino de graduação, com inserção dos
estudantes no ensino prático em campo já nas séries iniciais do curso. As principais dificuldades referemse ao desgaste físico e mental do professor. No contexto acadêmico, os professores trabalham em
regime de trabalho integral e exclusivo, com um plano de carreira explícito e efetivado institucionalmente.
A infraestrutura é satisfatória, embora com relatos de inadequações. O trabalho está voltado
principalmente para atividades administrativas e de pesquisa que são supervalorizadas, com fortes
implicações para o trabalho docente. As atividades de ensino de graduação e extensão são tidas como
menos valorizadas institucionalmente. Também há dificuldades para efetivar o ensino prático em campo.
Conclui-se que, embora inseridos no mesmo contexto estrutural de ensino superior, o processo de
trabalho docente ocorre de forma distinta nos três contextos estudados, no que se refere à práticas
organizativas e didáticas. Mudar esse cenário requer, entre outros aspectos, um processo de
profissionalização docente voltado para a análise e a construção de formas de enfrentamento dessa

1605

situação, reconhecendo como ponto de partida a heterogeneidade do trabalho docente em Enfermagem
em diferentes contextos.
Palavras-chave: Ensino superior, professor de ensino superior, Trabalho.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102012114214/publico/Valeria_Marli_Leonello.pdf

Nº de Classificação: 18041
SILVA, Carla Marins. Expondo-se conscientemente: vivendo e caracterizando relacionamento nos
tempos de aids. 2012 . p. 95. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Saúde, Sociedade e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saberes, Políticas e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem
Orientador: Vargens, Octavio Muniz da Costa
Resumo: Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa cujo objeto é o processo de
interação da mulher com as características do relacionamento estável, a partir dos significados por ela
atribuídos no contexto da aids. Os objetivos são: identificar os significados das características de
relacionamento estável para as mulheres; Descrever o processo de interação social da mulher em
relacionamento estável no contexto da aids, a partir dos significados por ela atribuídos; Analisar e
interpretar o processo de interação social feminina com base nos princípios do interacionismo Simbólico e
elaborar um modelo teórico explicativo do processo de interação social da mulher em relacionamento
estável no contexto da epidemia da aids. O estudo foi realizado no Município do Rio de Janeiro, em
lugares de grande circulação de pessoas. A escolha deste cenário se deu em função do local ser rico na
diversidade de mulheres, de diferentes raças, condições socioeconômicas, idades, religiões e
comportamentos, que frequentaram e transitaram por estes espaços durante os meses de novembro de
2011 a março de 2012. Para responder os objetivos foram formados quatro grupos amostrais com
mulheres que se auto-declaram em um relacionamento estável, com idade acima de 18 anos, sem
predeterminação de ocupação e raça. Foram atendidas todas as exigências preconizadas na Resolução
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas foram gravadas em aparelho de mp4, seu
conteúdo foi transcrito o mais rápido possível para análise concomitante dos dados. O processo de coleta
e análise dos dados foi guiado pela amostragem teórica, que consiste em definir quais dados coletar e
onde localizá-los. Este é um dos elementos essenciais do processo de construção da teoria. O processo
de análise foi baseado nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Simbólico e da
Grounded Theory. Os dados foram organizados em 3 categorias e mostraram que as mulheres valorizam
e idealizam as características do relacionamento estável pautadas pelo amor romântico. A aids incluiu
novas concepções de insegurança/ desconfiança/ dúvida, porém demonstra ser um objeto social de
pouca influência para tomada de decisão para autoproteção contra a aids. Para as mulheres, a lógica de
prevenção ainda se dá na crença nos valores inerentes ao relacionamento estável e com cuidados de
saúde. Assim, a mulher decide não se proteger contra aids devido às construções culturais de gênero e
aos aspectos afetivos do relacionamento.
Palavras-chave: Aids, Enfermagem, Genero, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3895
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Nº de Classificação: 18042
FORMOZO, Gláucia Alexandre. Habilidades Sociais Profissionais nas Representações Sociais do
Cuidado de Enfermagem Prestado à Clientela Soropositiva ao HIV. 2012 . p. 284. Tese de
Doutorado (Doutorado em Psicologia Social) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Processos Sociocognitivos e Psicossociais
Orientador: Oliveira, Denize Cristina de
Resumo: O presente estudo objetiva analisar os componentes das habilidades sociais profissionais
presentes nas representações sociais da equipe de enfermagem acerca do cuidado de enfermagem
prestado ao cliente soropositivo ao HIV. Para tal, realizou-se um estudo exploratório-descritivo, pautado
na abordagem qualitativa, orientado pela Teoria das Representações Sociais. O cenário do estudo foi um
hospital público universitário localizado na cidade do Rio de Janeiro, tendo como sujeitos 20 enfermeiros
e 20 auxiliares/técnicos de enfermagem. A coleta de dados deu-se através de entrevista semiestruturada, sendo os dados submetidos às análises de conteúdo temática e lexical, esta última com o
auxílio do software ALCESTE 4.10. Dentre os componentes das habilidades sociais profissionais
analisados, constatou-se que se sobressaem nos discursos dos profissionais de enfermagem referente
ao cuidado aquelas pertencentes aos componentes cognitivo-afetivos (73,17%). E, dentre estes, aqueles
correspondentes a: estratégias e habilidades de processamento de leitura do ambiente (24,46%);
autoconhecimento e valores pessoais (18,16%); e conhecimentos prévios acerca da cultura e do
ambiente (17,53%). Destaca-se que, em termos comparativos, os auxiliares/técnicos definem o cuidado a
partir de elementos relacionais expressos em termos de habilidades sociais, enquanto os enfermeiros
utilizam outros elementos para essa definição. Ainda, mostrou-se de vital importância a utilização das
habilidades sociais para a concretização do cuidado de enfermagem às pessoas soropositivas ao HIV.
Indo ao encontro do exposto por algumas teóricas de Enfermagem que dissertam a respeito da interação
como um dos fatores principais para o cuidado de enfermagem, dentre elas Peplau, King e Orlando.
Ainda no que concerne à construção das representações sociais e a sua interface com as habilidades
sociais, observou-se que as primeiras construídas acerca do sujeito e do processo de cuidar guiaram os
componentes das habilidades sociais presentes nos discursos apresentados. Assim, pode-se dizer que
percepções dos profissionais ativaram as suas representações sociais que, por sua vez, ativaram os
componentes das habilidades sociais profissionais mencionados.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Habilidades sociais, HIV/AIDS.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18043
MASSON, Letícia Pessoa. Formação e Trabalho do Ponto de Vista da Atividade: pistas a partir da
confrontação entre uma UTI Neonatal e um esquadrão de vôo militar. 2012 . p. 257. Tese de Doutorado
(Doutorado em Psicologia Social) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Contemporaneidade e Processos de Subjetivação
Orientador: Athayde, Milton Raimundo Cidreira de
Resumo: Esta tese teve como objetivo a discussão teórica sobre a formação e a transmissão
no/pelo/para o trabalho, a partir da confrontação entre dois campos empíricos. Buscou-se
estratégias/pistas de efetividade dessa transmissão, de modo a conciliar saúde & segurança com as
demandas de incremento de produtividade & qualidade. Investigaram-se as atividades de auxiliares de
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enfermagem numa UTI neonatal e de mecânicos de aeronave (flights engineers) em um esquadrão de
voo militar. As ferramentas teórico-metodológicas utilizadas foram abordagens clínicas sobre o trabalhar
(Ergonomia da Atividade, Clínica da Atividade, Psicodinâmica do Trabalho, proposições sobre relações
de serviço e o modelo da competência), sob a orientação da perspectiva ergológica. Os resultados
apontam encontros e controvérsias entre os campos empíricos. Os encontros seriam: caracterizam-se
como ofícios com grande força coletiva interna, tendo desenvolvido maneiras próprias de transmitir
conhecimentos e saberes-fazer, especialmente, durante a própria realização do trabalho; apresentam
certo fechamento em seus coletivos, dificultando a ampliação da visão de profissão/ofício para uma
noção voltada à ideia de profissionalismo e trabalho em rede – entre as auxiliares, uma dificuldade
principalmente na inserção das mães dos recém-nascidos internados na “equipe” de cuidados na
Unidade Neonatal e, com os flights, o problema parece ser uma dificuldade em expandir seu ofício/
profissão para além daquele que envolve a sua função – em risco de extinção; carência do ingrediente da
competência referente à qualificação formal. As controvérsias seriam: mesmo invisibilizada, a dimensão
relacional da atividade das auxiliares é, apesar de naturalizada no universo feminino, considerada
importante neste domínio. Já, para os flights, mesmo se esta dimensão é fundamental não apenas para a
operação, mas também para a formação e aprendizagem da profissão, ela parece manter-se velada na
aviação militar; sobre a dinâmica de transmissão de saberes-fazer entre os profissionais, encontramos,
entre as auxiliares, o dispositivo “sombra”– representando uma forma de inserção minimamente
satisfatória que considera a transmissão de saberes ligados aos aspectos relacionais do trabalho e, entre
os flights, dificuldades na assunção de fragilidades vivenciadas pelos profissionais em formação; a partir
de uma forte auto-valorização em comum - especialmente dos antigos a respeito de seu histórico e sua
inserção “heróica” naqueles meios de trabalho -, a saída encontrada por cada grupo seguiu direções
opostas: entre as auxiliares criou-se um dispositivo de formação para as novatas que é mais eficaz do
que a formação das antigas, com os flights, parece não se ter criado um dispositivo mais eficaz,
mantendo-se os “antigões” como heróis inalcançáveis. As conclusões indicam que, se ambos os grupos
criaram estratégias de “auto-valorização” e “auto-proteção” - os flights, pela condição “limite” do futuro de
seu ofício e as auxiliares, pela sua origem, baseada num corte de classe social e na diferenciação da
qualidade da formação profissional (entre enfermeiras e auxiliares) – em ambos, o fortalecimento da
profissão possibilitou conquistar espaços em meio a trajetórias profissionais à margem de itinerários
formativos reconhecidos. Aponta-se, assim, a necessidade de dar visibilidade aos saberes e
competências transmitidos cotidianamente no trabalho, viabilizando sua sistematização em programas de
formação situados sob o ponto de vista da atividade.
Palavras-chave: Clínicas do Trabalho, Ergologia, Formação e transmissão.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18067
CRUZ, Keila Cristianne Trindade da. "Qualidade de vida relacionada à saúde dos idosos sem
sintomas depressivos do Estudo SABE". 2012 . p. 174. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Informação/Comunicação em Saúde e Enfermagem
Orientador: D'Elboux, Maria José
Resumo: A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é uma forma utilizada para avaliar a saúde
das pessoas bem como detalhes subjetivos de suas vidas. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a
QVRS dos idosos sem sintomas depressivos do Estudo SABE por meio do SF-12 e de variáveis que
contemplem as características peculiares dessa faixa etária. O presente estudo foi realizado a partir dos
dados do Estudo Longitudinal Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) coletados em 2006, com uma
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amostra representativa de 1031 idosos residentes no município de São Paulo, sem sintomas depressivos
que responderam o “The Medical Outcomes Study 12-item Short-Form Health Survey” (SF-12). Os
escores do SF-12 são resumidos em dois grandes componentes, o escore do componente físico (ECF) e
o escore do componente mental (ECM). Partindo-se do pressuposto de que a QVRS na velhice envolve
outros valores não contemplados no SF-12, foi realizada uma busca na literatura sobre os significados
atribuídos por idosos brasileiros sobre QV e agrupados em quatro categorias de informações contidas no
questionário do Estudo SABE 2006: a categoria sociodemográfica, relacionada à saúde, de
relacionamento/apoio e de bem-estar subjetivo. Os ECF e ECM do SF-12 foram categorizados em tercis
sendo o primeiro constituído pelos escores mais baixos dos componentes e os demais pelos escores
intermediários e mais altos, respectivamente. Foi realizada a Regressão Logística Multinomial para
modelar a chance de um idoso pertencer a um dos tercis de cada componente de QVRS. Os
componentes físico e mental apresentaram médias e amplitudes de variação maiores para os homens,
com exceção do ECF cuja variação foi maior para as mulheres. No ECF, o maior número de idosos
apresentam piores valores desse componente. Houve associação significativa entre o componente físico
e sexo, faixa etária, ter casa própria, escolaridade, morbidades, número de medicamentos, dificuldade
para ABVDs e AIVDS, paz/tranquilidade e religião. Em relação ao componente mental, houve associação
significativa com ter dinheiro suficiente, escolaridade, morbidade, número de medicamentos, sentir-se
nutrido, sentir-se amado pela família, APGAR de Família, paz/tranquilidade e satisfação com a vida. No
componente físico houve influência das categorias sociodemográfica e relacionadas à saúde e no
componente mental, de variáveis pertencentes às categorias dados sociodemográficos, relacionados à
saúde e bem estar subjetivo. Espera-se com esse trabalho subsidiar o planejamento e implantação de
intervenções que visem favorecer a QV do idoso.
Palavras-chave: Envelhecimento, Idoso, Qualidade de vida.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18068
SOUZA, Mara Cristina Bicudo de. O trabalho no Centro de Material e Esterilização. 2012 . p. 238.
Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Saúde e Trabalho
Orientador: Iguti, Aparecida Mari
Resumo: Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) é parte fundamental de suporte à
assistência hospitalar, mas tem sido pouco estudado, em relação às questões de trabalho-saúde. A
realização desta pesquisa justifica-se pela importância do setor na esfera hospitalar e pela escassez de
estudos, em particular os relacionados às categorias da enfermagem. Objetivos: investigar a natureza
do trabalho e a importância do gestor no contexto do CME, caracterizando as rotinas das equipes e,
considerando as possíveis repercussões
à saúde dos trabalhadores. Métodos: estudo descritivo,
realizado a partir de uma abordagem qualitativa inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho (AET),
por meio de entrevistas com os funcionários de enfermagem e com a enfermeira responsável pela
equipe,e, por observações diretas e registro em fotos e filmes. Resultados e Discussão: após breve
caracterização do hospital e do CME,
apresenta-se a descrição do perfil dos funcionários e das
atividades realizadas, incluindo as condições de trabalho. A rotina revela-se essencial para dar conta do
trabalho e é modificada pelos turnos, pelos trabalhadores com sua experiência, pelos diferentes modos
operatórios. Denota-se casos de perda auditiva distúrbios osteomusculares, dores lombares, lesões de
coluna vertebral, estresse, alterações
de humor e hipertensão arterial sistêmica. O trabalho da
enfermeira, que se supõe de gestão e supervisão, concentra-se mais no produto do processamento de
artigos, materiais e equipamentos e menos nas dinâmicas das equipes e dos
trabalhadores. A
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preocupação com o controle e manutenção da esterilização dos materiais revela-se no monitoramento
regular e no registro de testes e da manutenção das máquinas. Conclusões: trata-se de um trabalho
com características complexas e, apesar de ser visto como manual, rotineiro e normatizado, apresenta
exigências físicas e mentais significativas. Existe a
percepção, pelos trabalhadores, da falta de
reconhecimento desse trabalho, reforçada por certa negligência em relação à infraestrutura, no que se
refere a aquisição de novos equipamentos e manutenção dos existentes.
Palavras-chave: Centro de Material e Esterilização, Condições de trabalho, Enfermagem, Saúde do
trabalhador.

Abstract: Introduction: The Material and Sterilization Center (MSC) is a fundamental support for hospital
care, but has been little studied in relation to issues of work and health. This research is justified by the
importance of the sector within the hospital sphere and the lack of studies, particularly those related to
nursing categories. Objectives: This study aims investigate the nature of work and the importance of the
manager in the context of CME, featuring the routines of the teams, considering the possible impact on
workers' health. Methods: A descriptive study are made with a qualitative approach inspired by the
Ergonomic Work Analysis (EWA), through interviews with nursing staff and the nurse responsible for the
team, and by direct observation and recording of photos and videos. Results and Discussion: After a brief
characterization of the hospital and the CME, it is presented the description of the staff profile and their
activities, including working conditions. The routine is revealed essential to deal with work and it is
modified by shifts, by the workers with their experience, by the different operational modes. There have
been cases of hearing loss, musculoskeletal disorders, back pain, spinal injuries, stress, mood alterations
and hypertension. The work of the nurse who assumes the management and supervision focuses more on
product processing of articles, materials and equipment and less on the dynamics of teams and workers. It
concerns to the control and maintenance of sterilization of materials disclosed in the regular monitoring
and recording of tests, and maintenance of machines. Conclusions: This study reveals complex traits of
the work and despite being seen as a manual, routine and standardized, has significant physical and
mental demands. The workers' perception is a lack of recognition of this work, strengthened by a certain
neglect of infrastructure, as regards the acquisition of new equipment and maintenance of existing ones.
Key words: Central supply and sterilization, Working conditions, Occupational health, Nursing.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000849183

Nº de Classificação: 18070
COLUCI, Marina Zambon Orpinelli. Desenvolvimento e validação de um questionário para avaliação
de riscos para sintomas osteomusculares relacionados a enfermagem. 2012 . p. 189. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Saúde e Educação
Orientador: Alexandre, Neusa Maria Costa
Resumo: Os trabalhadores da área de saúde, destacando-se os de enfermagem, são um grupo de risco
para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Os objetivos desta pesquisa foram desenvolver
um questionário que avalia a percepção dos trabalhadores de enfermagem sobre os fatores do trabalho
que podem contribuir para sintomas
osteomusculares, avaliar suas propriedades psicométricas e
analisar os resultados dos instrumentos de medidas. O desenvolvimento do questionário seguiu normas
metodológicas de construção e adaptação de instrumentos. Foi realizada uma revisão na literatura,
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identificação de instrumentos de medida e realização de entrevistas com uma amostra da população
alvo da pesquisa. Os domínios, itens e o instrumento como um todo tiveram seu conteúdo avaliado por
dois comitês de especialistas. Após a validade de conteúdo, foi realizado um pré-teste. Os dados foram
obtidos por meio de entrevistas junto a 370 trabalhadores de enfermagem de dois hospitais. A coleta de
dados foi
realizada a fim de se avaliar as qualidades psicométricas da versão final denominada
“ErgoEnf – Questionário para levantamento de risco ergonômico em trabalhadores de Enfermagem”,
sendo composta por 32 itens distribuídos em quatro domínios. A validade de constructo foi analisada por
análise fatorial, pela técnica dos grupos conhecidos (com trabalhadores de enfermagem e da área
administrativa) e pela validade convergente, correlacionando os resultados do instrumento com a Escala
numérica de dor, com o SF- 36 e com o Questionário de avaliação do desempenho no trabalho (WRFQ).
A confiabilidade foi verificada por meio da consistência interna e da estabilidade (teste- reteste). Foi
realizada análise descritiva e avaliação da validade de constructo por meio da técnica de análise fatorial
confirmatória, do teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos conhecidos e do coeficiente
de correlação de Spearman para
correlacionar os escores do novo questionário com os demais
instrumentos de medidas. A
consistência interna foi avaliada por meio do alfa de Cronbach. Foi
estimado o Coeficiente de Correlação Intra-classe (CCI) para avaliar a estabilidade da medida. Os
resultados indicaram que a análise fatorial confirmatória foi o modelo fatorial mais adequado uma vez
que apresentou todos os índices de ajustes satisfatórios, confirmando a estrutura pré- definida do
questionário. Verificou-se também uma diferença significativa (p < 0,01) entre
as respostas dos
trabalhadores de Enfermagem e da área administrativa em todos os domínios do ErgoEnf, apontando
para evidência de validade discriminante desse instrumento. As correlações entre o novo questionário e
a Escala Numérica de Dor e domínios do SF-36 e do WRFQ foram significativas (p < 0,01) e a maior
parte delas de moderada magnitude. O alfa de Cronbach variou de 0,89 a 0,91. O CCI oscilou entre 0,64
e 0,76, o que indica estabilidade da medida. A média dos valores dos domínios do ErgoEnf mostrou que
os trabalhadores de Enfermagem percebem os fatores
biomecânicos exercendo uma influência
moderada para o surgimento de sintomas
osteomusculares, enquanto os fatores ambientais,
organizacionais e psicossociais como uma influência mínima relacionada aos sintomas. Portanto, o
processo de
desenvolvimento e validação do “ErgoEnf - Questionário para levantamento de risco
ergonômico em trabalhadores de Enfermagem” evidenciou resultados que indicam
qualidades
psicométricas adequadas do questionário, permitindo assim que este possa ser utilizado em estudos
ergonômicos com trabalhadores de equipe de Enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Fatores de risco, Questionário, Saúde do trabalhador, Transtornos
traumáticos cumulativos.

Abstract: The health care workers are a risk group for developing musculoskeletal disorders, especially
nurses. The objectives of this research were to develop a questionnaire that evaluates the perception of
nursing workers to job factors that may contribute to
musculoskeletal symptoms, to evaluate its
psychometric properties, and to analyze the
instruments’ results. The development of survey
methodologies followed standards of construction and adaptation tools. Literature reviews, identification
of measurement
instruments and interviews with a sample of the survey’s target population were
performed. The development stages of domains, items and the instrument as a whole had its content
assessed by two expert committees. After the content validity, a pre-test of the
questionnaire was
performed. Data were obtained through interviews with 370 nursing workers of two hospitals. Data
collection was carried out in order to evaluate the psychometric qualities of the final version: “ErgoEnf Questionnaire to evaluate ergonomic risk in nursing”, which was composed by 32 items distributed in
four domains. The construct validity was analyzed by the factorial analysis, the technique of the known
groups (nursing workers and administrative workers) and by the convergent validity, comparing the
results of the instrument with the answers to the Numeric pain scale the SF- 36, and the Work Role
Functioning Questionnaire (WRFQ). Reliability was assessed through internal consistency and stability
(test-retest). Different quantitative analysis were
performed, i.e., descriptive analysis, technique of
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confirmatory factor analysis, the Mann- Whitney test to compare known groups, the Spearman correlation
test to correlate the new questionnaire scores with other measurement instruments, Cronbach's alpha to
study the internal consistency, and the Intra-class Correlation Coefficient (ICC) to investigate the stability.
The confirmatory factor analysis indicated that the questionnaire indices are all tweaking satisfactory,
confirming the pre-defined structure of the questionnaire. There was also a significant difference (p
<0.01) between the responses of nursing staff and administrative area workers in all domains of ErgoEnf.
The correlations between the new questionnaire and Numeric pain scale, SF-36 and WRFQ were all
significant (p <0.01) and most of them of moderate magnitude. Cronbach's alpha calculated to verify the
instrument's internal consistency ranged from 0.89 to 0.91. ICC values ranging from 0.64
to 0.76
indicated the stability of the questionnaire. The mean values of the ErgoEnf
domains showed that
nursing workers perceived biomechanical factors exerting a moderate influence to the development of
musculoskeletal symptoms, whereas environmental, organizational and psychosocial factors showed a
minimal influence related to the symptoms. Therefore, the process of development and validation of the
“ErgoEnf - Questionnaire to evaluate ergonomic risk in nursing” was completed with results that indicate
good psychometric properties for use in ergonomic studies with nursing workers.
Key words: Musculoskeletal diseases, Risk factors, Occupational health, Nursing, Questionnaires.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000846466
Nº de Classificação: 18072
MENDEZ, Roberto Della Rosa. Efeito de intervenção motivacional no comportamento de caminhada
em coronariopatas. 2012 . p. 152. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Roberta Cunha Matheus
Resumo: O objetivo deste estudo foi examinar o efeito de intervenção motivacional baseada em teoria
(Programa Caminhar) para promover o comportamento de caminhada entre pacientes com doença
arterial coronária (DAC), por meio do fortalecimento dos determinantes psicossociais do comportamento,
especificamente a atitude e o controle comportamental percebido. Um total de 84 pacientes foram
randomizados nos grupos Intervenção (GI; n=44) e Controle (GC; n=40). Trata-se de estudo
experimental, randomizado, realizado em três etapas. Na abordagem inicial (T0) foram obtidas as
variáveis sociodemográficas, clínicas, comportamentais - medida autorrelatada da frequência de
caminhada (derivada do Questionário para identificação dos fatores psicossociais determinantes do
comportamento de atividade física em coronariopatas - QCAF), medida da capacidade física limitada por
sintomas (Veterans Specific Activity Questionnaire - VSAQ) e a medida objetiva do comportamento de
realizar a caminhada, estimada pelo número de passos (pedômetro). Foram também avaliadas as
variáveis psicossociais - intenção, atitude, controle comportamental percebido e autoeficácia. Uma
semana após a abordagem inicial (T1s), os pacientes do GI retornaram para as sessões de intervenção.
A prática guiada e a comunicação persuasiva foram os métodos derivados de teorias utilizados para
fortalecer a atitude e o controle comportamental percebido, respectivamente. O reforço da estratégia
persuasiva entre os participantes do GI ocorreu pelo envio semanal de mensagens pelo correio. Os
participantes do GC receberam os cuidados usuais oferecidos pelo serviço de saúde. Após dois meses
(T2) foram obtidas novas medidas das variáveis comportamentais e psicossociais, em ambos os grupos.
Os dados foram analisados por meio de análises descritivas e de comparação. Análises de regressão
foram realizadas para verificar o efeito da intervenção no comportamento e na intenção. O tamanho do
efeito (effect size) foi calculado para estimar a magnitude do efeito da intervenção. Os resultados
evidenciaram aumento significativo do comportamento autorrelatado de caminhada no GI, comparado ao
GC (d=0,89). A intervenção explicou 36,4% da variabilidade desta medida, embora não tenha explicado
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as mudanças na capacidade física autorrelatada, na medida objetiva do comportamento e nas variáveis
psicossociais. A intervenção baseada na combinação dos métodos de comunicação persuasiva e prática
guiada foi efetiva para promover o comportamento de caminhada entre pacientes com DAC. Recomendase a realização de novos estudos com períodos mais longos de seguimento e emprego de medida ouro
para avaliação objetiva da atividade física com vistas a ratificar o efeito da intervenção na promoção de
estilo de vida ativo.
Palavras-chave: Atividade motora, Comunicação persuasiva, Enfermagem, Estudos de intervenção,
Isquemia miocárdica.

Abstract: This aimed of this study was to examine the effect of motivational intervention based on the
theory (Walking Program) to promote walking behavior among patients with coronary heart disease
(CAD), through the strengthening of psychosocial determinants of behavior, specifically the attitude and
behavioral control perceived. A total of 84 patients were randomized into intervention groups (GI, n = 44)
and control (CG, n = 40). This is a randomized experimental study with three stages. In the initial (T0)
were obtained sociodemographic, clinical, behavioral - as self-reported frequency of walking (derived from
the questionnaire to identify the psychosocial determinants of physical activity behavior in coronary
patients - QCAF), measurement of physical capacity limited by symptoms (Veterans Specific Activity
Questionnaire - VSAQ) and objective measure of behavior to make the walk, estimated by the number of
steps (pedometer). We also assessed the psychosocial variables - intention, attitude, perceived behavioral
control and self-efficacy. One week after the initial approach (T1s), the patients returned to the GI
intervention sessions. The guided practice and persuasive communication methods were derived from
theories used to strengthen the attitude and perceived behavioral control, respectively. Strengthening the
persuasive strategy among the participants of GI occurred by persuasive messages sent weekly by mail.
Participants in the CG received usual care offered by the health service. After two months (T2) were
obtained new measures of behavioral and psychosocial variables in both groups. The data form analyzed
using descriptive analysis and comparison. Regression analyzes were performed to determine the effect
of the intervention on behavior and intention. The size effect (effect size) was calculated to estimate the
magnitude of the effect of the intervention. The results showed significant increase in self-reported walking
behavior in the IG compared to CG (d = 0.89). The intervention explained 36.4% of the variability of this
measure, although it failed to explain the changes in physical self-reported, the objective measurement of
behavior and psychosocial variables. The intervention based on a combination of methods of persuasive
communication and guided practice was effective in promoting walking behavior among patients with
CAD. It is recommended that further studies with longer periods of follow-up and use of gold as an
objective assessment of physical activity to ratify the effect of intervention in promoting active lifestyles.
Key words: Nursing, Intervention studies, Motor activity, Ischemic heart disease, Persuasive
communication.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18073
LEITE, Tania Maria Coelho. Trabalho do Enfermeiro com crianças hospitalizadas e o uso do
brinquedo terapêutico. 2012 . p. 137.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Silva, Eliete Maria
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Resumo: O brinquedo é reconhecido como facilitador nas relações entre criança e profissional de saúde
e, também, como forma de minimizar os efeitos nocivos da hospitalização infantil. Entretanto,
percebemos uso restrito deste recurso no cotidiano hospitalar pelo enfermeiro pediatra. Este fato, aliado à
convicção de que crianças hospitalizadas necessitam mais do que cuidados físicos relacionados à sua
patologia, nos motivaram a desenvolver pesquisa sobre a utilização do brinquedo terapêutico. Assim,
este estudo teve como objetivo analisar o processo de trabalho do enfermeiro que atua em unidade de
internação pediátrica de um hospital escola do interior de São Paulo/Brasil, com ênfase na utilização do
brinquedo terapêutico como instrumento do cuidado. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e observação
participante, com 17 enfermeiros atuantes nesta unidade e analisados à luz do referencial do processo de
trabalho em saúde. Partindo do tema central, compreendendo a utilização do brinquedo terapêutico no
trabalho do enfermeiro pediatra, organizamos os dados empíricos em três categorias principais, que
foram estabelecidas de modo a contemplar os elementos do processo de trabalho: necessidades da
criança, da família e institucionais; práticas e relações presentes no trabalho; prescrições e interações na
atenção à saúde da criança. Os resultados apontam para um distanciamento do enfermeiro do objeto em
seu processo de trabalho, suas práticas são centradas no modelo biomédico, com predominância de
atividades técnicas e subordinadas ao trabalho médico. O Processo de Enfermagem é incompleto, há
dificuldade quanto à satisfação das necessidades essenciais da criança e utilização discreta de recursos
lúdicos e do brinquedo terapêutico. O processo de trabalho conturbado é uma das dificuldades apontadas
pelos enfermeiros para que o brinquedo terapêutico seja operacionalizado. Os resultados deste estudo
apontam para a necessidade de mudanças no processo de trabalho do enfermeiro pediatra que valorizem
a relação multiprofissional, a comunicação entre a equipe, a criança e o familiar acompanhante, bem
como a utilização de estratégias como o brinquedo terapêutico, possibilitando um atendimento mais
humanizado e qualificado. Porém, também são necessárias mudanças no paradigma do cuidado, para
que a satisfação das necessidades da criança e de sua família passe a ser o foco do processo de
trabalho. Torna-se imprescindível sensibilizar e informar enfermeiros, técnicos de enfermagem e gestores
sobre a prática do brinquedo terapêutico, garantir educação permanente voltada para o desenvolvimento
humano, bem como direcionar a assistência de enfermagem para o desenvolvimento infantil e
necessidades da criança, além de mudanças no processo de trabalho. Porém, isto só será possível se
houver esforços para reestruturação da rotina institucionalizada por todos os membros da equipe de
saúde.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Jogos e brinquedos, Prática profissional.

Abstract: The play is recognized as a facilitator in relationship between child and health professional and
also as a way to minimize harmful effects of infant hospitalization. Nevertheless, there is still limited use of
this feature in the daily hospital activities by pediatric nurses. This fact, besides the conviction that
hospitalized children need more than physical care related to their disease, motivated me to develop
research on use of therapeutic play. Thereby, this study aimed to analyze the working process of nurses
who work in a pediatric unit of a teaching hospital in a city of São Paulo State, Brazil, with emphasis on
the use of therapeutic play as a tool for caring. It is a descriptive study with qualitative approach. Data
were collected using semi-structured interviews and participant observation. Subjects were 17 pediatric
nurses of the mentioned unit. Data were analyzed according to the theoretical framework of working
process in health. Considering the main theme, the comprehension on use of therapeutic play in the work
of pediatric nurses, it was organized empirical data in three main categories, which were established in
order to include elements of the working process: institutional, family and child needs; practices and
relationships present at work; prescriptions and interactions on child health care. Results have pointed to
a detachment from nurses of the object in their working process; their practices are focused on the
biomedical model, with predominance of technical activities and subordination to medical job. The Nursing
Process is incomplete; there are difficulties on meeting essential needs of children, as well as little use of
recreational resources and therapeutic play. The disturbed working process is one of the difficulties

1614

pointed out by nurses for using therapeutic play. Results of this study have showed need for changes in
the working process of the pediatric nurses: changes that enhance multiprofessional relationship, enhance
communication between staff, children and family, and the use of strategies such as therapeutic play,
allowing a more humanized and qualified care. However, changes are also required in the caring
paradigm for satisfying the child and family needs and its becomes a focus of the working process. It is
essential to sensitize and inform nursing staff and managers about the practical therapeutic play, to
ensure ongoing education focused on human development, as well as direct nursing care to children's
development and needs, besides changes in the nursing working process. However, this is only possible if
there are efforts from all members of the healthcare team to restructure institutionalized routine.
Key words: Professional practice, Pediatric nursing, Play and playthings.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18074
SPANA, Thaís Moreira. Atividade física na afecção cardiovascular: adaptação cultural e desempenho
psicométrico da versão brasileira do Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire GSLTPAQ. 2012 . p. 205. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Rodrigues, Roberta Cunha Matheus
Resumo: Este estudo teve como objetivo disponibilizar uma versão do Godin-Shephard Leisure-Time
Physical Activity Questionnaire (GSLTPAQ) para a língua portuguesa do Brasil e testar suas propriedades
de medida quando aplicado em pacientes com doença arterial coronária e hipertensão arterial e em
indivíduos saudáveis. Foi realizado o processo de adaptação cultural e para assegurar sua qualidade,
foram seguidas as etapas recomendadas internacionalmente - tradução, síntese, retro-tradução,
avaliação por comitê de especialistas e pré-teste; seguidos pela avaliação da praticabilidade,
aceitabilidade, confiabilidade e validade. Foram aplicados instrumentos para caracterização
sociodemográfica e clínica, previamente submetidos à validação de conteúdo. A amostra foi composta
por 236 sujeitos, sendo 100 hipertensos, 100 indivíduos saudáveis e 36 coronariopatas. A praticabilidade
do GSLTPAQ foi avaliada pelo tempo despendido na entrevista e a aceitabilidade pelo percentual de
itens não respondidos e pela proporção de pacientes que responderam a todos os itens. Foi estimada a
confiabilidade quanto à estabilidade da medida (teste-reteste com uso do coeficiente de correlação
intraclasse - ICC). A validade convergente foi testada por meio das relações entre o escore do GSLTPAQ
e os escores da versão brasileira do Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke (Baecke-AFH domínios Exercício Físico no Lazer - EFL e Atividades de Lazer e Locomoção - ALL) e do Questionário
para identificação dos fatores psicossociais determinantes do comportamento de atividade física em
coronariopatas (Q-CAF). A validade divergente foi testada por meio da ausência de relação entre o
escore do GSLTPAQ e o escore do domínio Atividades Físicas Ocupacionais (AFO) do Baecke-AFH. A
validade de critério concorrente foi testada por meio da relação entre o escore do GSLTPAQ e escore da
versão brasileira do Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ), bem como com o consumo de
máximo de oxigênio direto (VO2pico) e predito (VO2pred). Foram calculados coeficientes de correlação
parcial com intervalo de confiança de 95% (ajustado para sexo, idade, escolaridade, IMC e presença ou
não de afecção cardiovascular) para testar os três tipos de validade. Quanto à praticabilidade, foi
observado curto tempo de aplicação do instrumento (3,0 minutos). Quanto à aceitabilidade, os
participantes responderam à totalidade dos itens. A análise do teste-reteste sugere confiabilidade quanto
à estabilidade temporal do instrumento (ICC=0,84). Os resultados apoiam as hipóteses previamente
estabelecidas. A validade convergente foi apoiada pela existência de correlações significativas entre o
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escore do GSLTPAQ e os escores EFL (r=0,62; p<0,001) e ALL (r=0,16; p<0,05) do Baecke-AFH e o
escore do QCAF (r=0,62; p<0,001). A validade divergente foi confirmada pela ausência de correlações
significativas entre o escore do escore do GSLTPAQ e o escore do domínio AFO do Baecke-AFH (r=0,02;
p=0,73). A validade concorrente foi apoiada pela existência de correlações significativas entre o escore
do GSLTPAQ e as medidas de aptidão cardiorrespiratória - VO2pred (r=0,15; p<0,05) e VSAQ (r=0,23;
p<0,01). As análises sugerem que o GSLTPAQ apresenta propriedades de medida aceitáveis. Este
estudo disponibiliza para a comunidade científica um instrumento com evidências de confiabilidade e
validade para avaliação da atividade física de lazer na população brasileira, que poderá ser utilizado
como ferramenta de avaliação da efetividade de estudos de intervenção para promover ou incrementar
níveis de atividade física, bem como para avaliar resultados de programas de reabilitação cardiovascular.
Palavras-chave: Atividade motora, Doença das coronárias, Enfermagem, Estudos de validação,
Hipertensão, Psicometria, Questionários.

Abstract: This study was aimed at providing a version of the Godin-Shephard Leisure-Time Physical
Activity Questionnaire (GSLTPAQ) for the Portuguese language of Brazil and to test its measurement
properties when applied to patients with coronary heart disease and hypertension and healthy subjects.
The cultural adaptation process was carried out and in order to ensure its quality internationally
recommended steps were followed - translation, back-translation, evaluation by an experts committee,
synthesis and pre-test, followed by assessment of the practicability, acceptability, reliability and validity.
Instruments previously submitted to content validity were applied to obtain sociodemographic and clinical
data. The sample comprised 236 subjects - 100 hypertensive outpatients, 100 healthy individuals and 36
coronary heart disease outpatients. The practicability of GSLTPAQ was assessed by the time spent in the
interview and acceptability was evaluated by the percentage of unanswered items and the proportion of
participants who responded to all items. Reliability regarding the stability of the measure was estimated
(test-retest using the intraclass correlation coefficient - ICC). The convergent validity was tested by the
relations between the GSLTPAQ score and the scores of the Brazilian version of the Baecke Habitual
Physical Activity Questionnaire (Baecke-HPA - domains Physical Exercise in Leisure - PEL and Leisure
and Locomotion Activities - ALL) and the score derived from the Questionnaire to identify the psychosocial
determinants of physical activity behavior in coronary patients (QCAF). The divergent validity was tested
by the absence of relation between the GSLTPAQ score and the score of the domain Occupational
Physical Activity (OPA) of the Baecke-HPA. The concurrent criterion validity was tested by the relation
between the GSLTPAQ score and the score of the Brazilian version of the Veterans Specific Activity
Questionnaire (VSAQ), as for the maximum oxygen uptake, both direct (VO2peak) and predicted
(VO2pred). Partial correlation coefficients with confidence intervals of 95% (adjusted for sex, age,
education, BMI, and presence or absence of cardiovascular disease) were calculated in order to test the
three types of validity. Regarding the practicability assessment, short time for application of the GSLTPAQ
was observed (3.0 minutes). As for acceptability, participants responded to all the items. The analysis of
test-retest suggests temporal stability of the instrument (ICC=0.84). The results support the previously
established hypothesis. The convergent validity was supported by significant correlations between the
GSLTPAQ score and the scores PEL (r=0.62, p<0.001) and ALL (r=0.16, p<0.05) of the Baecke-HPA, as
well for the QCAF score (r=0.62, p<0.001). The divergent validity was confirmed by the absence of
significant correlations between the GSLTPAQ score and the score of the OPA domain of the BaeckeHPA (r=0.02, p=0.73). The concurrent criterion validity was supported by significant correlations between
the GSLTPAQ score and the measures of cardiorespiratory fitness - VO2pred (r=0.15, p<0.05) and VSAQ
(r=0.23, p<0.01). Analyses suggest that the Brazilian GSLTPAQ has demonstrated acceptable
measurement properties. This study provides to the scientific community an instrument with evidences of
reliability and validity for assessment of leisure-time physical activity in the Brazilian population, which may
be used as a tool for evaluating the effectiveness of intervention studies aimed at promoting or increasing
physical activity levels, as well as evaluating outcomes of cardiac rehabilitation programs.
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Key words: Nursing, Validation studies, Questionnaires, Motor activity, Coronary disease, Hypertension,
Psychometry.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000863317

Nº de Classificação: 18075
MASSON, Valéria Aparecida. Promoção à saúde entre jovens trabalhadores de micro e pequenas
empresas da central de abastecimento de Campinas, SP. 2012 . p. 153. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho, Saúde e Educação
Orientador: Monteiro, Maria Inês
Resumo: Este estudo sobre condições de trabalho, aspectos de saúde e capacidade para o trabalho de
jovens trabalhadores de um Entreposto Hortifrutigranjeiro de Campinas visa à promoção da saúde no
local de trabalho. Trata-se de estudo de intervenção de delineamento quase-experimental. Foram
realizadas entrevistas com 42 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, selecionados no local de trabalho,
de maneira intencional, com o objetivo de avaliar a capacidade para o trabalho e os fatores de estilo de
vida, condições de trabalho, fadiga e sonolência, para realização de promoção da saúde entre os
sujeitos. Após as entrevistas foram realizadas atividades de promoção da saúde como grupos educativos,
entrega de folders, exposição de pôster no mercado tomando por base a educação em saúde e a
conscientização da população pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Após a intervenção, o mesmo
grupo de jovens, com perda de 11 sujeitos, foi novamente entrevistado. Foram utilizados os seguintes
instrumentos: questionário com dados sociodemográficos, estilo de vida e aspectos de saúde e trabalho;
Índice de Capacidade para o Trabalho, Questionário de fadiga e a Escala de Sonolência de Epworth,
Escala de Karolinska e Analise Ergonômica do Trabalho. A análise dos dados foi realizada por meio de
estatística descritiva, testes estatísticos e análise de conteúdo por meio dos programas estatísticos SPSS
e SAS. As atividades de intervenção não tiveram efetividade sobre a saúde, capacidade para o trabalho e
percepção de fadiga dos jovens. A prática de atividade física caiu de 54,8% para 42,9%, com aumento do
Índice de Massa Corpórea médio (IMC) de 24,3 kg/m² (DP 6,8) para 25,5 kg/m². Após a intervenção,
houve diminuição do uso de bebidas alcoólicas entre os sujeitos, de 42,8% para 19,1%, também houve
redução do número de fumantes a zero. A maior parte dos sujeitos estudados apresentou capacidade
para o trabalho adequada tanto no pré-intervenção quanto no pós-intervenção. Não ocorreu alteração da
capacidade para o trabalho e fatores como escolaridade, estresse, dor e uso de medicamentos foram
associados à menor capacidade para o trabalho. Fatores como estresse, sonolência, dor e escolaridade
foram associados com a fadiga. Os jovens apresentaram riscos ocupacionais em suas atividades de
trabalho, como movimentos repetitivos, posições inadequadas, cargas de peso, que devem ser
considerados em futuros estudos de intervenção sobre as condições e organização do trabalho. Os
resultados analisados mostraram a necessidade de se dar continuidade às intervenções no local de
trabalho visando manter a capacidade para o trabalho e reduzir a fadiga da população estudada.
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho, Condições de trabalho, Estilo de vida, Fadiga,
Riscos ocupacionais.
Notas Gerais: Registro online,Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 18080
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MANOEL, Cássia Marisa. A experiência multiprofissional e interdisciplinar da interação
universidade serviços- comunidade: o olhar e o trabalho do professor tutor. 2012 . p. 151. Tese de
Doutorado (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Formação de profissionais de saúde
Orientador: Cyrino, Eliana Goldfarb
Resumo: Considerando os desafios, as perspectivas e os movimentos de mudança ocorridos no ensino
médico e de enfermagem nos últimos anos e considerando também o professor como elemento essencial
desse processo, este estudo traz a importância da formação contextualizada deste profissional, trazendo
a metodologia da Problematização de Paulo Freire e a Tendência Pedagógica Progressista “CríticoSocial dos Conteúdos” como propostas metodológicas de trabalho. É apresentado o processo de
mudança no ensino na Faculdade de Medicina de Botucatu – FMB e a implantação da disciplina
Interação Universidade Serviço Comunidade (IUSC) na formação médica e de enfermagem, como uma
das atividades prioritárias deste processo. Esta pesquisa tem como objetivo compreender os significados,
concepções e percepções de professores tutores em relação ao seu trabalho na IUSC e entender a
contribuição desta experiência para sua formação, buscando-se identificar o sentido desta vivência como
professor tutor de graduandos de medicina e enfermagem na atenção primária, o aporte da mesma para
seu desenvolvimento profissional, para a atuação como educador na IUSC e em outras frentes
profissionais. Trata-se de um estudo exploratório, desenvolvido por meio de análise documental e
qualitativa, na forma de entrevistas aos professores tutores que atuaram na disciplina de 2003 a 2010.
Nestes oito anos estudados, 100 professores participaram por um ou mais anos da IUSC, com uma
média de 35 professores por ano. Foram sujeitos da pesquisa 11 professores selecionados por meio de
critérios como diversidade profissional, tempo de permanência na IUSC e atuação em diferentes anos do
curso de graduação e ainda por critério de saturação. Os dados gerados nas entrevistas foram
organizados segundo o referencial metodológico da análise de conteúdo e os resultados encontrados
foram discutidos e articulados ao quadro teórico composto fundamentalmente pelos autores: Paulo Freire;
Neusi Berbel; Sergio Arouca; Luis Cecilio; Ricardo Ceccin; Nildo Batista; Maria Isabel da Cunha; Antonio
Nóvoa; José Carlos Libâneo e Dermeval Saviani. Os professores avaliam que a troca de experiências e
planejamento coletivo das atividades potencializam a disciplina, transformando-se em referencial teóricometodológico para as atividades com os alunos. O desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos
professores se manifesta na solicitação de espaços grupais de formação permanente e participação de
consultores externos que enriquecem a discussão do processo. Muitas das dificuldades apontadas para o
desenvolvimento das atividades na IUSC estão relacionadas à metodologia da problematização adotada
pela disciplina, que busca romper com o ensino tradicional pautado principalmente em conteúdos prontos
e repassados aos alunos em aulas expositivas. A inserção em atividades de ensino nos cenários do SUS,
extrahospitalares, foi apontada como um campo de resistência de parcela dos professores da instituição,
pelo próprio modelo de formação predominantemente tradicional. Deve-se ter claro que para a
sustentabilidade da IUSC há necessidade de maior incorporação da proposta por parte da universidade,
sendo este um desafio da IUSC desde sua implantação. Com este estudo, espera-se contribuir para o
desenvolvimento da referida disciplina e possibilitar a reflexão sobre um processo de formação
transformadora na prática docente universitária, tendo em vista a integração entre universidade e
serviços de saúde de atenção básica.
Palavras-chave: Atenção basica à saúde, Ensino em saúde, Formação de Professores.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
Nº de Classificação: 18081
PAIVA, Míriam Cristina Marques da Silva de. O significado social da ação da equipe de enfermagem
frente ao sistema de notificação de eventos adversos. 2012 . p. 122. Tese de Doutorado (Doutorado
em Saúde Coletiva) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Saúde Coletiva
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde
Orientador: Juliani, Carmen Maria Casquel Monti
Resumo: Por reconhecer a necessidade de empreender esforços para que eventos adversos (EA) e
riscos possam contribuir para revisão dos processos assistenciais e redução de danos aos pacientes,
realizou-se este estudo com o objetivo de compreender o significado que a equipe de enfermagem atribui
ao sistema de notificação de EA, em um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo. Para
tanto, optou-se pela pesquisa qualitativa, com abordagem da fenomenologia social de Alfred Schutz. Os
dados foram coletados nos meses de junho e julho de 2011, por meio de entrevistas abertas, com as
seguintes questões norteadoras: “Fale-me o que é evento adverso para você. Use exemplos se desejar”
e “Conte-me sobre sua vivência em relação à ocorrência dos eventos adversos e à notificação”.
Participaram da pesquisa 31 profissionais de enfermagem, sendo 17 enfermeiros e 14 técnicos e/ou
auxiliares de enfermagem, que vivenciam o sistema de notificação de eventos adversos, em hospital
universitário terciário do interior do estado. O significado foi desvelado por meio de seis categorias: 1)
todo tipo de ocorrência deve ser notificado; 2) a notificação como sistema de auxilio à gestão da
assistência; 3) a cultura da punição em transição; 4) o enfermeiro como responsável pela notificação
voluntária; 5) compartilhar problemas com a administração superior; 6) alcançar qualidade no processo
de trabalho. Evidenciou-se a necessidade de divulgação da taxonomia da OMS, em segurança do
paciente, a fim de melhorar a qualidade da informação e estimular a notificação. Revelou-se a
participação do instrumento na comunicação institucional, no gerenciamento de pessoal e de materiais,
medicamentos e equipamentos, no monitoramento de resultados das unidades e na indicação das
necessidades de educação permanente. O instrumento contribui para a análise crítica das falhas no
processo de trabalho, permite ao profissional da assistência compartilhar responsabilidades com os
administradores e estimula ações de correção. Credita-se finalidade não punitiva à notificação e
evidencia-se esforço na divulgação desta característica. Nota-se existir entre os profissionais
entrevistados, sentimento de temor em relação ao processo de investigação e análise; contudo, são
relatadas por eles experiências compreensivas positivas. Ao notificar o EA, os membros da equipe
percebem-se em relação de colaboração com a instituição e têm a expectativa de resposta, na forma de
revisão da conduta tomada e no alcance de níveis superiores de resolubilidade. Os membros da equipe
confiam que lhes serão conferidos suporte administrativo e segurança profissional, condições que os
encorajam a continuar notificando. O vivido social da equipe evidencia motivação em notificar na busca
da melhoria contínua do processo de trabalho, contribuindo também para a não repetição do erro e para
a prevenção de futuros EA.
Palavras-chave: Enfermagem, Eventos adversos, Segurança do paciente.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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PALHARES, Valeria de Castilho de. Qualidade de vida, qualidade do sono e fatores de risco
cardiovascular de profissionais de enfermagem em um hospital universitário. 2012 . p. 145. Tese
de Doutorado (Doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Aspectos fisiopatológicos, diagnósticos, clínicos e terapêuticos de doenças em
medicina interna
Orientador: Corrente, José Eduardo
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Resumo: Profissionais de enfermagem que trabalham em turnos em hospitais gerais podem apresentar
alterações da qualidade do sono e prejuízo da qualidade de vida que podem se constituir como fator de
risco cardiovascular. Os objetivos do presente estudo foram avaliar os fatores de risco cardiovascular
(RCV) e o risco cardiovascular global (RCVG) em profissionais de enfermagem que trabalham em
Hospital de Clínicas Terciário e estudar as associações desses desfechos com as características
demográficas e com os escores de qualidade de vida (QV) e de qualidade do sono. Trata-se de estudo
prospectivo, transversal, observacional, realizado com os profissionais de enfermagem do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O cálculo amostral levou em consideração o total de 989
profissionais de enfermagem que atuam no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu,
estratificado por local, adotando-se um erro alfa de 5% e uma prevalência de RCVG maior que 10% em
20% dessa população. Para tanto, o tamanho da amostra foi estimado em 250 participantes servidores
distribuídos em 46 enfermeiros, 146 auxiliares de enfermagem e 58 técnicos de enfermagem. A
população foi composta por 264 profissionais de enfermagem estratificados proporcionalmente em 52
enfermeiros, 60 técnicos de enfermagem e 152 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi realizada
no ano de 2010 por meio de questionários auto aplicáveis como o questionário de Índice de qualidade do
sono de Pittsburgh (PSQI), o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref. Também foi avaliada a
ficha de avaliação clínica e demográfica, que investigou os fatores de risco cardiovascular como sexo,
idade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), tabagismo, sobrepeso/obesidade e
circunferência abdominal (CA). As variáveis demográficas estudadas foram escolaridade, categoria
profissional e condições ligadas ao trabalho como turno, jornada, hora extra, outro emprego. As
associações entre variáveis foram avaliadas por meio do coeficiente de correlação de Spearman,
adotando-se o nível de significancia p<0,05. Houve associação inversa significante entre a categoria
profissional do auxiliar de enfermagem e RCVG (R=0,37, p<0,001), indicando que quanto menor a
qualificação profissional, maior o risco cardiovascular. Hora extra (R=0,18, p=0,00037) e categoria
profissional (R=-0,15, p=0,0178) foram associadas com prejuízo da QV no domínio meio ambiente. Turno
de trabalho, jornada, hora extra e categoria profissional se associaram com componentes da qualidade
do sono. Qualidade do sono e qualidade de vida apresentaram associações estatisticamente
significativas. A escolaridade foi variável demográfica que se associou com RCVG (R=-0,21, p=0,0005),
com domínio físico (R=0,13, p=0,0338) e com componentes da qualidade do sono. O RCVG associou-se
a componentes da qualidade do sono e com o domínio físico da qualidade de vida (R=-0,14, p=0,0229).
Portanto, podemos concluir que profissionais de enfermagem que trabalham em hospital terciário
apresentam fatores de RCV e RCVG associados com prejuízo da qualidade de vida e da qualidade do
sono. O RCVG associou-se a componentes da qualidade do sono e com o domínio físico da qualidade de
vida (R=-0,14, p=0,0229). Portanto, podemos concluir que profissionais de enfermagem que trabalham
em hospital terciário apresentam fatores de RCV e RCVG associados com prejuízo da qualidade de vida
e da qualidade do sono. As variáveis demográficas próprias da atividade profissional podem influenciar
de forma negativa a qualidade de vida e do sono. A qualidade de vida e qualidade do sono encontram-se
nitidamente associadas.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Distúrbios do sono, Enfermagem, Fatores de risco, Qualidade de
vida.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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PIRES, Claudia Geovana da Silva. Fatores de risco cardiovascular entre graduanda(o)s de
enfermagem do primeiro e último anos letivos. 2012 . p. 139. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
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Orientador: Mussi, Fernanda Carneiro
Resumo: Os fatores de risco cardiovascular (FRCV) aceleram a doença aterosclerótica nos primórdios
da vida e seus efeitos são amplificados no início da idade adulta tornando-se imprescindível a sua
prevenção e controle precoces. Comportamentos favorecem o surgimento desses fatores em jovens
universitários e pouco se conhece sobre a exposição em ingressantes e concluintes do curso de
enfermagem. Constituiu-se em objetivo geral da pesquisa: Comparar a exposição aos FRCV entre
estudantes de graduação em enfermagem do primeiro e último anos letivos. Estudo de corte transversal,
exploratório e comparativo, realizado em um curso de enfermagem de uma universidade pública, em
Salvador/BA. Os dados foram obtidos pela aplicação de formulários, avaliação laboratorial, clínica e
antropométrica e analisados por distribuição de frequências, médias e desvio padrão. As análises
bivariadas visaram descrever e verificar diferenças proporcionais entre estudantes do primeiro e do último
ano e as características de interesse do estudo mediante aplicação dos Testes Qui-quadrado de Pearson
e o Exato de Fischer. Para verificar tendências proporcionais entre as variáveis tipo ordinal e os grupos
empregou-se o Teste Qui-Quadrado de Tendência Linear. As diferenças entre os grupos foram também
verificadas pela odds ratio. Adotou-se o nível de significância estatística de 5%. A amostra de 154
estudantes apresentou média de idade de 22,4 anos (dp 4,5) caracterizando-se predominantemente por
mulheres, estado civil solteira(o) com parceira(o) fixo, raça negra, classe social B e C, renda familiar de 3
a 5 salários mínimos, despesa pessoal < que 1 salário mínimo/mês, procedência do ensino médio de
escola pública, ingresso no curso pelo vestibular, presença no curso de 5 a 6 dias/semana, dedicação >
dois turnos às atividades do curso, realização de atividade extraclasse e cumprimento de carga horária
semestral > 400 horas. O grupo do último ano comparado ao primeiro, estava mais exposto ao tabagismo
(p=0,052), ao uso de contraceptivo hormonal (p=0,005), às zonas de risco II, III e IV do AUDIT (p=0,05), a
níveis mais elevados de estresse (p=0,00), a pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial leve (p=0,04)
e a níveis limítrofe e alto de LDL-c (p=0,04). O grupo do primeiro ano estava mais exposto à inatividade
física na seção tempo gasto sentado (p=0,010), (IC95% 0-0,86), ao consumo < que 5 vezes/semana de
verdura/legume (p=0,048), (IC 95% 1,00-4,14) e frutas ou suco de frutas (p=0,044), (IC95% 1,02-4,13).
Constatou-se alta prevalência e homogeneidade entre os grupos quanto ao sedentarismo no trabalho,
como meio de transporte, em casa e no lazer; ao padrão alimentar inadequado; ao HDL-c não desejável
e colesterol total limítrofe; a obesidade evidenciada pela circunferência da cintura elevada, risco
moderado a muito alto para a razão cintura-quadril e IMC ? a 25 kg/m2. Constatou-se baixa prevalência e
homogeneidade entre os grupos quanto aos níveis de triglicerídeos e fumantes passivos. Concluiu-se que
houve diferença na exposição a FRCV entre os grupos, estando o último ano exposto a maior número.
Houve homogeneidade na exposição a alguns FRCV entre os grupos. Os resultados clamam pela adoção
de medidas de prevenção e controle dos FRCV antes e após o ingresso na universidade.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Estudantes, Fatores de risco.

Abstract: The cardiovascular risk factors (CVRF) accelerates atherosclerosis in early life and its effects
are amplified in early adulthood becoming essential to prevent and control early. Behaviors favor the
emergence of these factors in university students and little is known about exposure in entering and
graduating nursing. Constituted in general objective: To compare exposure to cardiovascular risk factors
among undergraduate nursing students of the first and last school years. Cross-sectional study,
exploratory and comparative study conducted in a nursing program at a public university in Salvador / BA.
Data were obtained from the application forms, laboratory evaluation, clinical and anthropometric and
analyzed by frequency distribution, mean and standard deviation. Bivariate analyzes aimed to describe
and verify the proportional differences between students of the first and last year and the characteristics of
interest to the study by applying the Chi-Square Test of Pearson and Fisher exact. For trends between the
proportional type ordinal variables and the groups we used the chi-square test for linear trend. Differences
between groups were also checked by the odds ratio. We adopted a significance level of 5%. A sample of
154 students had a mean age of 22.4 years (SD 4.5) characterized predominantly by women, single
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marital status (o) with partner (o) fixed black race, class B and C income family 3-5 minimum wages,
personal spending <1 minimum wage / month, origin of high school public school enrollment in the course
by vestibular presence on the course 5-6 days / week, dedication> two shifts to the activities of course,
conducting extracurricular activity and compliance workload semester> 400 hours. The group last year
compared to the first, was more exposed to smoking (p = 0.052), the use of hormonal contraceptives (p =
0.005), the risk zones II, III and IV of the AUDIT (p = 0.05), higher levels of stress (p = 0.00), blood
pressure and mild hypertension borderline (p = 0.04) and borderline and high levels of LDL cholesterol (p
= 0.04). The group's first year was more exposed to physical inactivity section time spent sitting (p =
0.010) (95% CI 0 to 0.86), consumption is <5 times / week vegetable / legume (p = 0.048), (95% CI 1.00
to 4.14) and fruits or fruit juice (p = 0.044) (95% CI 1.02 to 4.13). There is a high prevalence and
homogeneity between the groups with sedentary work, as a means of transportation, home and leisure, to
inappropriate dietary pattern; HDL-c is not desirable and borderline total cholesterol, and obesity
evidenced by waist circumference high, moderate to very high risk for waist-hip ratio and BMI? 25 kg/m2.
Found a low prevalence and homogeneity between the groups regarding the levels of triglycerides and
passive smokers. It was concluded that there were differences in exposure to cardiovascular risk factors
between the groups, with the last year exposed to greater numbers. There was homogeneity in exposure
to some CVRF among groups. The results call for the adoption of measures for prevention and control of
cardiovascular risk factors before and after entering university.
Key words: Risk Factors, Cardiovascular disease, Students.
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SILVA, Jovânia Marques de Oliveira e. Significado da gravidez para a adolescente quilombola: um
olhar e etnográfico da enfermagem. 2012 . p. 148. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Camargo, Climene Laura de
Resumo: Desde as últimas décadas, a gravidez na adolescência constitui um fenômeno de repercussão
mundial, que vem aumentando progressivamente. Isto decorre de múltiplos fatores, entre os quais o
desconhecimento dos métodos contraceptivos e a vulnerabilidade causada pela fase de crise da
adolescência, decorrentes de fatores psicossociais. Contudo, faz-se necessário considerar a história e a
cultura onde a mulher está inserida para se compreender o significado da gravidez. O estudo tem por
objetivo geral: analisar o significado da gravidez para a adolescente quilombola e os objetivos
específicos: identificar fatores que influenciam a gravidez; descrever a experiência e apreender o
significado da gestação para a adolescente quilombola. O método escolhido para este estudo foi a
etnografia, considerando que possibilita a compreensão das relações socioculturais. O Lócus do estudo
foi Ilha de Maré, localizada na parte central da Baía de todos os Santos e próxima ao Porto de Aratu,
Salvador (BA). A população de estudo foi composta por sete adolescentes grávidas na faixa etária entre
os 10 e os 19 anos. Para a coleta de dados foram utilizados: formulário, entrevista etnográfica,
observação a história de vida. A partir da leitura e compreensão dos discursos das adolescentes nas
entrevistas foram construídas estruturas de significância para analisar o significado da gravidez para a
adolescente quilombola, a saber: Sentimentos expressos ao descobrir a gravidez; A gravidez modificando
o cotidiano; Descoberta da gravidez; Relação familiar e cotidiano da gestante adolescente; Perspectivas
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da gestante adolescente. A gravidez para as adolescentes de ilha de Maré se mostrou a partir de um
conjunto de significados construídos no seio do contexto cultural das gestantes adolescentes, imbuídos
de valores, tradições e costumes, considerando-se a situação de submissão à desfavorável condição
sócio-econômica.
Palavras-chave: Enfermagem, Etnografia, Gravidez na adolescência, População.

Abstract: Since the last decades, teenage pregnancy is a phenomenon of global impact, which has been
increasing steadily. This is due to multiple factors, including the lack of contraception and vulnerability
caused by the crisis phase of adolescence, due to psychosocial factors. However, it is necessary to
consider the history and culture where women are placed to understand the meaning of pregnancy. The
study's general objective: to analyze the meaning of pregnancy for adolescents maroon and specific
objectives: to identify factors that influence pregnancy; describe the experience and grasp the meaning of
pregnancy for adolescents maroon. The method chosen for this study was ethnography, considering that
furthers our understanding of socio-cultural relations. The locus of the study was Maré Island, located in
the central part of the Bay of All Saints, near to Port of Aratu, Salvador (BA). The study population was
composed of seven pregnant teenagers aged between 10 and 19 years. For data collection were used:
form, ethnographic interviews, note the history of life. From the reading and comprehension of discourses
of adolescent interviews were constructed structures of significance to analyze the meaning of pregnancy
for adolescents maroon, namely: Feelings expressed to discover pregnancy, Pregnancy modifying the
everyday; Discovery of pregnancy; family relation and everyday pregnant adolescent; Perspectives of
pregnant adolescent. Pregnancy to teenagers Island Tide proved from a set of meanings constructed
within the cultural context of the pregnant adolescents, imbued with values??, traditions and customs,
considering the situation of submission to unfavorable socioeconomic conditions.
Key words: Ethnography, Teenage pregnancy, Population, Nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso
remoto
ao
texto
integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11060/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Enf_Jov%C3%A2nia%20de
%20Oliveira%20e%20Silva.pdf

Nº de Classificação: 18005
AMARAL, Juliana Bezerra do. A música como terapia complementar na paliação da dor em idosos
hospitalizados: à luz da Teoria de Jean Watson. 2012 . p. 228. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Menezes, Maria do Rosário de
Resumo: Estudo de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa
fundamentado nos princípios filosóficos e científicos do Modelo do Cuidado Transpessoal de Jean
Watson, que em sua essência, entre outros fatores, valoriza a dimensão humana em primeiro lugar. O
objetivo geral foi analisar a influência da música como terapia complementar na paliação da dor em
idosos hospitalizados em unidades de clínica-médica e cirúrgica de um hospital público de grande porte,
da cidade do Salvador-Bahia. Participaram do estudo 22 pessoas idosas com idade igual ou superior a 60
anos que foram submetidos a três sessões musicais, composta por três músicas instrumentais de gênero
diferente, durante o período de 1º de março a 15 de julho de 2011. A pesquisa utilizou um questionário
abrangendo variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, aspectos relacionados à saúde auto-referida
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e clínica, Escala Verbal Numérica (EVN) para dor (0-10), a Palliative Performance Scale (PPS), a Escala
de Barthel, um roteiro para a observação direta e entrevista contendo questões referentes aos objetivos
da pesquisa. A coleta de dados foi desenvolvida em cinco etapas: aproximação do contexto; identificação
dos participantes; caracterização dos participantes; aplicação da música; e observação e entrevista.
Foram realizadas análises descritivas para caracterizar o perfil dos participantes através de distribuições
de freqüências uni e bivariadas e medidas descritivas (média, desvio padrão e mediana). As diferenças
entre as proporções das características clínicas e da saúde auto-referida e o sexo foram verificadas
através do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer, ao nível de 5% de significância estatística. Na análise
dos dados empregou-se o Software STATA versão 8.0. Para análise das percepções e observações
geradas durante as sessões musicais utilizou-se a análise temática de Minayo com base na Teoria
Transpessoal de Jean Watson. Os resultados revelaram homogeneidade nas características
sociodemográficas, socioeconômicas, à saúde autorreferida e clínica dos idosos investigados. Dos
depoimentos e observações emergiram três categorias: O corpo sentido e o corpo falado, descrita por
alívio da dor, relaxamento e sensações agradáveis e de bem estar; Recordações evocadas com a
música, marcadas por emoções de um tempo vivido e de experiências espirituais e religiosas; Relação
intersubjetiva entre a Enfermeira-pesquisadora e a pessoa idosa hospitalizada, em que a presença
consciente e intencional foi apontada por expressões e falas de agradecimentos, como também pela
sensibilidade ao reconhecer as necessidades do momento das pessoas idosas. Os resultados
apontaram, por fim, que a música como terapia complementar influencia na paliação da dor de pessoas
idosas hospitalizadas ao evocar emoções e sentimentos de bem estar e ao permitir a recordação de
tempos vividos, alcança a complexidade e subjetividade da pessoa, possibilitando a reintegração do
corpo-mente-alma, na perspectiva da Teoria Transpessoal de Jean Watson que valora a relação
interpessoal entre a (o) enfermeira (o) e o ser cuidado.
Palavras-chave: Dor, Enfermagem, Idoso, Música, Tratamento.

Abstract: Study of exploratory and descriptive qualitative and quantitative approach based on the
principles of philosophical and scientific Model of Human Caring Jean Watson, which in its essence,
among other factors, the human dimension values ??first. The overall objective was to analyze the
influence of music as a complementary therapy in the palliation of pain in hospitalized elderly patients in
clinical units and medical-surgical hospital of a large public, the city of Salvador, Bahia. The study included
22 elderly aged over 60 years who underwent three sessions of music, consisting of three instrumental
songs of different genre for the period 1 March to 15 July 2011. The research used a questionnaire
covering sociodemographic, socioeconomic aspects related to self-reported health and clinical Verbal
Numerical Scale (VNS) for pain (0-10), the Palliative Performance Scale (PPS), the Barthel Index, a
roadmap for direct observation and interview containing questions related to the research objectives. Data
collection was carried out in five stages: approximation of context, identification of participants;
characterization of participants; Music application, and observation and interview. Descriptive analyzes
were performed to characterize the profile of participants through frequency distributions and univariate
and bivariate descriptive measures (mean, standard deviation and median). The differences between the
proportions of clinical and self-reported health and sex were determined using the chi-square Fisher exact,
at the 5% level of significance. In the data analysis we used the software STATA version 8.0. To analyze
the perceptions and observations generated during music sessions used the thematic analysis based on
MINAYO Transpersonal Theory of Jean Watson. The results showed homogeneity in sociodemographic,
socioeconomic, clinical and self-reported health of the elderly investigated. Interviews and observations of
three categories emerged: The body and the body sense spoken, described by pain relief, relaxation and
pleasant feelings and well-being; Memories evoked with music, marked by a time lived emotions and
spiritual and religious experiences; intersubjective relationship between the nurse-researcher and the
elderly hospitalized in the conscious and intentional presence was indicated by expressions and words of
thanks, but also the sensitivity to recognize the current needs of the elderly. The results showed, finally,
that music influences as complementary therapy in the palliation of pain in elderly hospitalized to evoke
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emotions and feelings of well being and allow the memory of lived time, reaches the complexity and
subjectivity of the person, enabling the reintegration mind-body-soul, from the perspective of
Transpersonal Theory of Jean Watson that values ??the interpersonal relationship between (the) nurse (o)
and be careful.
Key words: Nursing, Elderly, Pain, Treatment, Music.
Notas Gerais: Registro online

Nº de Classificação: 18006
SILVA, Rosana Maria de Oliveira. Especialização em enfermagem sob a forma de residência:
experiência transicional na trajetória das egressas. 2012 . p. 285. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde
Orientador: Fernandes, Josicelia Dumet
Resumo: O estudo enfoca a experiência transicional na trajetória pessoal e profissional das egressas do
Curso de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica sob a forma de Residência da Universidade
Federal da Bahia. Tem como objetivo geral analisar a experiência transicional na trajetória pessoal e
profissional das egressas do Curso. Como objetivos específicos: caracterizar as egressas, certificadas no
período compreendido entre 1996 a 2009; apreender os motivos geradores da experiência transicional;
descrever a experiência transicional; e, evidenciar as mudanças ocorridas na trajetória pessoal e
profissional das egressas, oriundas da experiência transicional. Trata-se de uma pesquisa de cunho
exploratório e documental, com abordagem qualitativa, cujo método utilizado foi História Oral de Vida
Temática. A Teoria de Transição de Afaf Meleis, considerada uma teoria de médio alcance, é utilizada
como suporte teórico. O campo de pesquisa empírica tem como referência a Escola de Enfermagem da
UFBA, mas a coleta de informações ocorreu, também, em outros espaços, como residência e locais de
trabalho, escolhidos pelas colaboradoras após agendamento prévio, de dezembro de 2010 a março de
2011. Foram entrevistadas 40 egressas, certificadas no período compreendido entre 1996 a 2009,
residentes no Estado da Bahia. Utilizou-se como instrumento de coleta das informações um roteiro, que
foi aplicado na entrevista semiestruturada, gravada e submetida à Análise de Conteúdo de Bardin e Vala.
Foram construídas três categorias de análise e respectivas subcategorias: Motivos geradores da
experiência transicional: insuficiência da graduação; necessidade de aprofundar o conhecimento e
vivenciar a prática; e experiência prévia com os cenários de prática. Vivência da experiência transicional:
condições favoráveis, condições desfavoráveis e consciência da experiência transicional. Mudanças
oriundas da experiência transicional: domínio de habilidades e reconstrução identitária. Concluo que a
trajetória pessoal e profissional das egressas ocorreu de forma processual e dinâmica, encontrando-se a
experiência transicional da realização do Curso como principal evento de mudança. A evidência das
mudanças reflete uma transição bem sucedida. As mudanças culminaram por conduzir a egressa ao
domínio das habilidades cognitivas, técnico-profissionais e relacionais e, à reconstrução identitária.
Palavras-chave: Egressos, Enfermagem, Residência, Teoria transição.

Abstract: The study focuses on the transitional experience in personal and professional trajectory of
recent grads, Specialization in Medical-Surgical Nursing Residence in the form of the Federal University of
Bahia. Aims at analyzing the transitional experience in personal and professional trajectory of discharged
Course. Specific objectives: to characterize the recent grads, certified in the period 1996-2009;
understand the basis generators of transitional experience; describe the transitional experience, and
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demonstrate the changes in the personal and professional trajectory of recent grads, arising from the
transitional experience. This is an exploratory research and documentary, with a qualitative approach, the
method used was Oral History of Life Theme. The Theory of Transition Afaf Meleis, considered a middle
range theory, is used as theoretical support. The field of empirical research has reference to the Federal
University of Bahia School of Nursing, but the collection of information occurred also in other areas such
as residence and workplace, chosen by the collaborators after prior appointment from December 2010 to
March 2011 . We interviewed 40 recent grads, certified in the period from 1996 to 2009, residents of the
State of Bahia. It was used as an instrument of data collection a screenplay, which was applied in semistructured interviews, recorded and submitted to content analysis of Bardin and Vala. Were built three
analysis categories and their subcategories: Reasons generators transitional experience: failure
graduation; need to deepen the knowledge and practice experience, and previous experience with the
practice scenarios. Experience of transitional experience: favorable, unfavorable conditions and
awareness of the transitional experience. Changes arising from the transitional experience: skill mastery
and identity reconstruction. I conclude that the personal and professional trajectory of discharged occurred
procedurally and dynamic, finding the transitional experience of the Course as the main event of change.
Evidence of changes reflects a successful transition. The changes culminated egressa leads to the field of
cognitive skills, technical-professional, relational, and identity reconstruction.
Key words: Residence, Nursing, Graduates, Transition theory.
Notas Gerais: Registro online

Nº de Classificação: 17839
FREITAS, Katia Santana. Construção e validação de uma escala de conforto para familiares de
pessoas em estado crítico de saúde. 2012 . p. 196. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Mussi, Fernanda Carneiro
Resumo: Tratou-se de um estudo metodológico que utilizou análises quantitativa e qualitativa com o
objetivo de construir e validar uma escala para a medida do conforto de familiares de pessoas adultas
em estado crítico de saúde (ECONF). Considerando-se a escassez de trabalhos sobre esta temática na
perspectiva da família, o seu conforto como meta do cuidado de enfermagem, a família que precisa ser
vista como sujeito do cuidado em saúde a partir de um olhar integral torna-se indispensável aproximarse da compreensão e da medida do conforto suprindo assim uma lacuna na área de elaboração de
medidas para a avaliação desse construto. A amostra foi constituída por 274 familiares de pessoas
adultas internadas em seis UTIs de três hospitais públicos do estado da Bahia que atenderam aos
critérios de elegibilidade. O instrumento de coleta de dados foi composto por duas partes, uma sobre
dados de caracterização do familiar e a outra pela escala construída. Na fase qualitativa da pesquisa, os
catorze familiares selecionados foram entrevistados utilizando-se questões norteadoras para levantar as
situações vivenciadas e definidas como conforto no contexto da UTI. Com base na análise dessas
entrevistas e da literatura identificaram-se os descritores do construto, suas dimensões e seus itens. A
validade de conteúdo da versão operacional da ECONF com 62 itens foi obtida após a análise de juízes
(especialistas e familiares). Na fase quantitativa, essa versão foi aplicada aos 274 familiares e, seus
dados foram analisados pela Teoria Clássica dos Testes (TCT) e pela Teoria da Resposta ao Item (TRI)
utilizando-se o modelo de um parâmetro, o modelo Rasch. Pela TCT, a análise fatorial mostrou uma
estrutura para 4 fatores, e nove itens que não apresentaram critérios de permanência. A análise da
confiabilidade pelo coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach revelou valores elevados de
confiabilidade, tanto para a medida geral, como para suas dimensões. Pelo modelo Rasch, sete itens
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apresentaram padrões de resposta inesperados, assim como dois itens apresentaram DIF. Após as
análises pela TCT e TRI, 16 itens foram excluídos, obtendo-se uma escala final com 46 itens e três
fatores
denominados de Segurança, Suporte e Interação familiar e ente. Segundo os resultados
obtidos pelas análises psicométricas de validade de construto, concluiu-se que a ECONF é uma escala
consistente e válida para a mensuração do conforto de familiares de pessoas que possuem um ente
internado na UTI.
Palavras-chave: Cuidados de conforto, Enfermagem, Família, Psicometria.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://pct.capes.gov.br/teses/2011/28001010014P3/TES.PDF

Nº de Classificação: 18213
SILVA, Ana Paula de Assis Sales da. Violência entre adolescentes por armas de fogo e brancas morbimortalidade, necessidades básicas e assistência hospitalar. 2012 . p.130. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Atenção à saúde integral da criança, adolescente e gestante
Orientador: Pontes, Elenir Rose Jardim Cury
Resumo: O presente estudo teve como objetivo estudar a morbimortalidade por ferimentos com armas
de fogo e armas brancas em adolescentes de 10 a 19 anos no município de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, no período de 2009 a 2010. O estudo integrou metodologias diferentes ao objeto
investigado: em um primeiro momento foi realizado um estudo transversal com dados secundários que
analisou aspectos sociodemográficos e clínicos e custos hospitalares de adolescentes internados nos
serviços de emergência credenciados pelo SUS no município. Posteriormente realizou-se uma análise
epidemiológica da mortalidade de adolescentes masculinos de 15 a 19 anos, considerando as regiões
urbanas do município e o índice de qualidade de vida urbano (IQVU). No terceiro estudo desenvolveu-se
uma abordagem qualitativa da trajetória de vida de uma adolescente vitimada por agressão por arma
branca, em que se utilizaram a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Horta (1979), e os
Determinantes Sociais da Saúde para compreender aspectos que contribuíram para a vitimização e que
influenciam as perspectivas de vida e saúde pós-vitimização. Por fim, elencaram-se os Diagnósticos de
Enfermagem descritos pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) por meio de um
estudo descritivo de análise documental, em que aspectos das anotações de enfermagem, evolução
clínica e condições de alta foram considerados como elementos de investigação. Destacou-se a
ocorrência de 35 óbitos em adolescentes masculinos tendo armas de fogo como objeto de perpetração,
com associação positiva entre localização do óbito e piores indicadores de educação, renda e moradia.
Quanto às internações, prevaleceram adolescentes masculinos, com permanência superior à de
adolescentes femininas e com lesões mais graves. As mulheres foram mais vitimadas por armas brancas,
com lesões localizadas na face e em membros superiores. Verificaram-se necessidades humanas
básicas no âmbito econômico, social e afetivo, que colaboraram para o agravo sofrido e apontam para
uma trajetória de vida de fragilização. Foram levantados 17 diagnósticos de enfermagem, sendo
prioritários os que diziam respeito às condições biológicas, devido ao comprometimento clínico dos
adolescentes internados e vitimados por armas de fogo e armas brancas. Este estudo permitiu verificar
que a violência e seus desdobramentos ainda são vistos pela sociedade de forma neutra, como se os
óbitos e lesões decorrentes não fizessem parte de seu contexto de vida. Esse fato deve-se à falta de
integração político-social e conhecimento, pela sociedade civil, da magnitude do problema, que afeta
sobremaneira a pirâmide etária, a economia, a qualidade e recursos de saúde e a forma de acesso à
saúde, já que para o grupo etário atingido a porta de entrada ao sistema de saúde, que usualmente seria
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a atenção primária, passou a ser constituída pelos serviços de alta complexidade e centros de
reabilitação.
Palavras-chave: Causas externas, Enfermagem, Epidemiologia, Saúde do adolescente, Violência.

Abstract: The purpose of this study was to investigate the rates of morbidity and mortality from injuries
caused by firearms and sharp objects among adolescents aged 10 to 19 years in Campo Grande county,
Mato Grosso do Sul state, Brazil, in the period of 2009-2010. Different methodologies were applied to the
object investigated. As a first step, a cross-sectional study was conducted with secondary data to analyze
sociodemographic and clinical aspects and costs incurred by hospitalizing adolescent patients in
emergency services accredited by the Brazilian Unified Health Care System (SUS) in Campo Grande.
This was followed by an epidemiological analysis of mortality among male adolescents aged 15-19,
taking into account the county’s urban areas and the index of urban life quality (IULQ). The third part of
the investigation, which involved a qualitative approach to analyzing the life trajectory of a female
adolescent assaulted with a sharp object, drew on Horta’s Theory of Basic Human Needs (1979) and on
Social Determinants of Health in order to elucidate aspects contributing to victimization and influencing
post-victimization prospects of life and health. Finally, Nursing Diagnoses described by the North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) were identified through desk research conducted
under a descriptive approach, in which nursing records, clinical evolution, and discharge conditions were
the elements of investigation. A total of 35 male adolescents died as a consequence of assault by firearm,
with a positive association between geographic location of death and worse indicators of education,
income, and housing. Most hospitalized victims were male, who had longer hospital stays and more
severe injuries than females. The rate of assault with sharp objects was higher among females, with
injuries on the face and upper limbs. Basic human needs identified in the economic, social, and affective
settings contributed to the event, implying a life trajectory marked by vulnerability. Seventeen nursing
diagnoses were identified, with priority assigned to those related to biological conditions, given the clinical
impairment of the hospitalized victims. This study revealed that violence and its consequences are still
viewed neutrally by society, as if the ensuing deaths and injuries were not part of its life context. This view
has roots in a lack of political and social integration, as well as in poor acknowledgment by civil society of
the magnitude of this problem, which has a profound impact on the economy, age pyramid, quality of
health resources, and access to healthcare services, since victims in this age group do not currently gain
access to these services through primary care facilities, but by way of high complexity services and
rehabilitation centers.
Key words: Adolescent health, External causes, Nursing, Epidemiology.
Notas Gerais: Registro online.
Acesso remoto ao texto integral:
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/download/.../cursoId:88?
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MENDES, Larissa Loures. Ambiente construído e ambiente social - associações com o excesso de
peso em adultos. 2012 . p. 134. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos à Saúde
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
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Resumo: Características do ambiente no qual as pessoas vivem, como nível socioeconômico da
vizinhança, disponibilidade e acesso para a aquisição de gêneros alimentícios saudáveis, oportunidades
para a prática de atividade física e deslocamento a pé ou de bicicleta, têm sido propostas como fatores
associados à epidemia de obesidade em diversos países. Este estudo
tem por objetivo estimar
associações das variáveis ambientais e individuais com o excesso de peso na população adulta da
cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo foi desenvolvido utilizando dados do Sistema de
Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por meio de
Inquérito Telefônico (VIGITEL) com informações da amostra de Belo Horizonte para os anos de 2008 e
2009. Para compor os dados individuais entrevistas telefônicas com informações sociodemográficas,
alimentação, peso, altura, atividade física e informações do estado de saúde foram utilizadas. Para
caracterizar o ambiente construído, utilizaram-se informações georreferenciadas com
endereços e
códigos de endereçamento postais (CEPs) dos supermercados, superlojas,
hipermercados e
estabelecimentos especializados na venda de frutas, legumes e verduras, com o intuito de avaliar a
disponibilidade dos alimentos. Além disso, informações georreferenciadas dos parques, praças públicas,
locais para a prática de atividade física e densidade populacional foram utilizados para compor as
variáveis do ambiente construído. O índice de vulnerabilidade à saúde (IVS), a taxa de homicídio e a
renda do setor censitário foram utilizadas para caracterizar o ambiente social. O nível de agregação
utilizado para analisar os dados foi o setor censitário. A regressão de Poisson multinível não foi utilizada
para caracterizar o modelo final, pois os dados não apresentavam estrutura hierarquizada.
Foram
propostos cinco modelos ajustados. Verificou-se que o 2° e 4° quartis de densidade
populacional
apresentaram uma relação inversa com o excesso de peso. Indivíduos que
residiam em setores
censitários com o IVS muito elevado apresentaram maiores prevalências de excesso de peso e essa
relação se mantém consistente em todos os modelos. Em relação ao
ambiente social a taxa de
homicídio foi diretamente associada ao excesso de peso. Nos demais modelos, foram adicionadas
variáveis individuais relacionadas ao estilo de vida e aos comportamentos de saúde. Verificou-se que o
hábito de assistir televisão todos os dias da semana, o não deslocamento para o trabalho a pé ou de
bicicleta e o pior autorrelato do estado de saúde se associaram diretamente ao excesso de peso.
Variáveis relacionadas ao consumo alimentar como o hábito de consumir leite integral e o hábito de
consumir frango com pele foram também diretamente associadas ao excesso de peso. As evidências
encontradas neste estudo mostram que características dos locais em que as pessoas vivem estão
associadas ao excesso de peso.
Palavras-chave: Meio ambiente, Obesidade, Sobrepeso.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
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integral:

Nº de Classificação: 17889
MATOSO, Leonardo Ferreira. Estudo longitudinal dos fatores relacionados à infecção e reinfecção
pelo Schistosoma mansoni em área endêmica, Minas Gerais. 2012 . p. 134. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Estudos em Saúde Coletiva
Orientador: Gazzinelli, Andréa
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre a infecção e a reinfecção pelo
Schistosoma mansoni e os fatores demográficos, socioeconômicos, imunológicos e de contato com
água, em 127 indivíduos residentes em Virgem das Graças, área rural endêmica do município de Ponto
dos Volantes, Minas Gerais. Foram coletados dados socioeconômicos, demográficos e de contato com
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água além de fezes e sangue para análises parasitológicas e
sorológicas de todos os indivíduos
participantes do estudo no período entre 2001 e 2009. O soro foi utilizado para avaliação da reatividade
dos anticorpos IgE e IgG4 específicos contra antígenos do ovo (SEA) e do verme adulto (SWAP). A
prevalência da endemia no inicio do
estudo (2001) foi 59% (IC 95%= 50,38- 67,72) e a média
geométrica de ovos por grama de fezes (OPG) de 61,05 (IC95%= 58,70 – 63,40). Um ano após o
tratamento de todos os
indivíduos (2002), a prevalência e a carga parasitária reduziram
significativamente para
16,5% (IC 95%= 9,98 – 23,08) e 40,6 opg (IC 95%= 37,80 – 43,42),
respectivamente. Em 2005, a prevalência aumentou para 27,6% (IC 95%= 19,68 – 35,43), mas a carga
parasitária manteve-se semelhante à de 2002 sendo de 39,81 opg (IC95%= 37,27 – 42,35). No último
ano avaliado (2009) a prevalência permaneceu em 26,8% (IC 95%= 18,96 – 34,57), mas a carga
parasitária reduziu significativamente para 8,78 opg (IC 95%= 6,45 – 11,11) quando comparada aos
anos anteriores. A análise multivariada mostrou que a idade, o contato com água e as características
imunológicas foram associadas à infecção pelo S. mansoni. Um maior risco de infecção foi observado
nos indivíduos mais jovens (6-14 e 15-29 anos) e naqueles que realizavam atividades de pescar e
atravessar o córrego. Foi evidenciado também que o aumento na reatividade de IgG4 anti-SEA e SWAP
e da razão entre IgG4/IgE contra esses antígenos relacionaram-se ao risco de infecção pelo parasito,
deixando os indivíduos mais susceptíveis. A análise da reatividade de IgE anti-SEA e SWAP mostrou
um aumento ao longo do tempo tanto para os indivíduos infectados quanto para os não infectados e
quando estratificados por idade, foi mais expressivo a partir de 2005. Em relação ao anticorpo IgG4,
foram observadas reatividades significativamente mais elevadas deste anticorpo contra o antígeno SEA
nos indivíduos infectados em todos os períodos investigados. A reatividade dos anticorpos IgG4 antiSEA por idade mostrou uma redução progressiva e significativa ao longo do tempo, exceto para os
indivíduos mais jovens (6-14 anos). Na reinfecção, houve um aumento progressivo e significativos da
reatividade de IgE anti-SEA e SWAP ao longo do tempo tanto no grupo do indivíduos que reinfectaram
quanto naqueles que não reinfectaram sendo a distribuição da reatividade similar entre os grupos. A
análise da área da curva ROC mostrou que os anticorpos IgG4 anti-SEA tiveram um poder significativo
de predizer a infecção pelo S. mansoni em todos os anos investigados. Os anticorpos IgG4 anti-SEA e
razão entre IgG4/IgE anti-SEA apresentaram uma baixa capacidade de predizer a reinfecção, com a
área da curva em torno de 66%. Conclui-se que o fator imunológico não é o único que explica o fato do
indivíduo estar ou não infectado pelo S. mansoni e que somente a reatividade de anticorpos IgG4 antiSEA podem ser utilizados como biomarcadores imunológicos de
monitoramento para predizer a
presença da infecção pelo S. mansoni em áreas endêmicas.
Palavras-chave:
População rural.
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Nº de Classificação: 17892
AMARAL, Evaldo Pinheiro. Análise da influência de fatores genéticos na suscetibilidade à
Hanseníase na população da microrregião de Almenara, Minas Gerais. 2012 . p. 124. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
Resumo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que apresenta um largo espectro de
manifestações clínicas. Essa grande variação é determinada pela resposta imunológica do hospedeiro à
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infecção pelo Mycobacterium leprae, que por sua vez é influenciada pela composição genética do
indivíduo. A maioria dos genes e regiões genômicas associadas com a suscetibilidade ou resistência à
doença estão
relacionadas à produção de citocinas e outras moléculas importantes das vias
imunológicas. No entanto, embora esta hipótese seja amplamente aceita, diferentes estudos realizados
com populações distintas apresentam resultados muitas vezes discordantes ou controversos. Por esta
razão, torna-se necessária a realização de estudos adicionais, com diferentes desenhos e populações,
visando replicar e validar os resultados já encontrados. O objetivo deste estudo foi analisar a influência
de polimorfismos de base única (SNP) na suscetibilidade à hanseníase na população da microrregião de
Almenara, Minas Gerais. Para tal fim, utilizou-se um
estudo baseado em famílias e a análise foi
realizada por meio do Teste de Desequilíbrio de Transmissão (TDT). Foram analisados polimorfismos
dos genes TLR1, NOD2, LTA4H, IFNG e IL10. A amostra populacional foi composta por 125 núcleos
familiares de casos de hanseníase residentes nos municípios de Almenara,
Felisburgo, Jacinto,
Jordânia, Palmópolis e Rubim, totalizando 447 indivíduos. Foram realizadas meta-análises para se
estimar as medidas de associação de consenso entre os estudos disponíveis sobre os genes TLR1,
IFNG e IL10. A análise
do desequilíbrio de transmissão identificou a associação estatisticamente
significativa dos SNPs rs4833095 e rs5743618 do gene TLR1 e a hanseníase per se, com os alelos G e
T, respectivamente, associados à suscetibilidade à doença. A
análise da transmissão desses dois
marcadores também indicou que os haplótipos G/T e A/G (rs4833095/rs5743618) estavam associados à
suscetibilidade e à resistência à hanseníase, respectivamente. Não foram encontradas associações
significativas entre os alelos e haplótipos dos demais polimorfismos estudados e a
doença. Os
resultados das meta-análises mostraram associações estatisticamente significativas para a combinação
dos estudos sobre os SNP dos genes TLR1
(rs4833095 e rs5743618), IFNG (rs2430561) e IL10
(rs1800871). Os resultados
obtidos confirmaram o papel do gene TLR1 na regulação da resposta
imunológica ao M. leprae e apontaram para a necessidade de novos estudos sobre os demais genes
analisados para que se obter resultados conclusivos..
Palavras-chave: Hanseníase/epidemiologia, Hanseníase/imunolgia, Polimorfismo genético.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17894
PENIDO, Cláudia Maria Filgueiras. Análise da implicação de apoiadores e trabalhadores da
estratégia de saúde da família no apoio matricial em saúde mental O objetivo geral com este
estudo foi analisar a implicação de apoiadores matriciais em saúde mental. 2012 . p. 172. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo:.O objetivo geral com este estudo foi analisar a implicação de apoiadores matriciais e
trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família no Apoio Matricial em Saúde Mental (AMSM) em
Santa Luzia-MG Como objetivos específicos, descrever a história de implementação do AMSM no
município de Santa Luzia-MG e analisar sua fundação
institucional, bem como compreender as
diferentes formas de implicação de apoiadores matriciais e trabalhadores da Estratégia de Saúde da
Família no AMSM. A Análise
Institucional de René Lourau é o referencial teórico-metodológico –
notadamente seu conceito de implicação, compreendido como a relação que os atores estabelecem
com a instituição, no caso, o AMSM. A implicação da pesquisadora, também gestora do AMSM, é
analisada transversalmente à pesquisa, apoiada na escrita diarística. Dados foram coletados
em
consultas a documentos, grupos focais com trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família (agentes
comunitários de saúde, enfermeiros e médicos), apoiadores matriciais
(psiquiatras, psicólogos e
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estagiários de psicologia) e entrevistas com gestores. Inicialmente, utilizou-se a técnica da Análise
Estrutural da Narração, baseada em Demazière e Dubar, para organizar dados coletados em grupos
focais e entrevistas. Posteriormente, foram realizadas
releituras do material para identificação dos
analisadores, elementos que propiciaram a análise da implicação dos atores. Houve frágil pactuação da
estratégia matricial, quando de sua implantação, entre Estratégia de Saúde da Família e Saúde Mental.
Identificou-se cisão fundadora na instituição AMSM em Santa Luzia – repetindo imprecisão das políticas
públicas da área, no âmbito nacional –, o que colaborou para resistências em relação a ele. Apoiadores
mantêm, em relação ao AMSM, uma inquietude pelos graus de liberdade e improviso e também um
prazer pela sua cogestão. Há, eventualmente, uma sobreimplicação
na metodologia matricial. A
implicação dos trabalhadores das equipes de Saúde da Família
no AMSM é marcada pelo
reconhecimento do aumento do grau de autonomia, da segurança para o cuidado em saúde mental e do
estreitamento do vínculo com os usuários. Isso colabora para que os trabalhadores considerem o AMSM
como um suporte face à sobrecarga da magnitude epidemiológica dos transtornos mentais. Apoiadores
usam do saber para justificar decisões sobre aspectos do processo de trabalho, o que gera conflitos
entre as equipes.
Palavras-chave: Análise Institucional, Apoio Matricial, Atenção primária à saúde, Estratégia de saúde da
família, Saúde mental.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17895
WINGESTER, Edna Lucia Campos. Efeitos de uma intervenção educativa para a decisão autônoma
em ensaios clínicos: estudo com uma população. 2012 . p. 118. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Bethony, Maria Flávia Gazzinelli
Resumo: Este estudo foi desenvolvido no contexto do preparo de uma população vulnerável para se
inserirem em um ensaio clínico que tinha como objetivo o desenvolvimento de um alimento funcional.
Teve como objetivo analisar o efeito da intervenção educativa pautada nas representações sociais dos
participantes e no modelo Health Action Process Approach (HAPA). A premissa que norteou esse
estudo é que esta intervenção ao considerar as variáveis sócio-cognitivas do modelo HAPA- Percepção
de risco, Expectativa com os resultados, Autoeficácia e Planejamento - favorece a decisão autônoma
dos participantes, e a adoção dos comportamentos requeridos em um ensaio clínico. Para intervenção
educativa foram elaboradas duas estratégias educacionais: Um jogo de tabuleiro e uma montagem de
uma casa com peças de Lego. Os dados foram coletados através de um questionário sócio cognitivo
(QSC) antes e após as intervenções educativas e analisados no SPSS14.
Aplicou-se o teste de
Mcnemar para comparação dos dados pareados. A percepção do risco foi avaliada em termos da
possibilidade de contrair as
verminoses, os possiveis sintomas e não se tratar. A susceptibilidade
relativa a região de moradia e a habitos de vida obtiveram p =0,05. Após a intervenção 81,9%
passaram a reconhecer que podem ter vermes e não apresentarem sinais e/ou sintomas (p =0,05). A
expectativa dos voluntários com os resultados foi avaliada em relação ao conhecimento sobre os
benefícios e riscos que teriam ao aderirem ao ensaio clínico. A compreensão dos benefícios se altera
em relação a ter tratamento para outras doenças e adquirirem imunidade por participar da pesquisa (
p<0,05). A compreensão dos riscos não se alteram significativamente com a intervenção. A autoeficácia
foi avaliada como em três estágios distintos da adoção de um novo
comportamento: adesão,
manutenção e recuperação. A autoeficácia dos voluntários para aderir e se manter no ensaio clínico já
era alta e sofre pouca variação com destaque para a prontidão em participar do ensaio clinico antes
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da intervenção. A autoeficácia de recuperação sofreu alteração da intervenção educativa nas questões
sobre permanecer na pesquisa mesmo se esquecendo
de realizar uma das tarefas e sobre a
necessidade de superar as dificuldades para permanecer na pesquisa (p<0,05). capacidade de planejar
a participação na pesquisa foi avaliada em termos do, quando, como, e o que planejar. Houve um
aumento significativo do número de voluntários que reconheceu a capacidade de planejar as ações da
pesquisa pensando em como inseri -las na sua rotina (p<0,05). Os resultados demonstram que a
intervenção educativa desenvolvida neste estudo atuou nas condições fundamentais que intervêm para
a adoção do comportamento requerido na pesquisa e favoreceu
condições para o exercício da
autonomia.
Palavras-chave: Autonomia pessoal, Bioética, Comportamento de escolha, Ética em pesquisa,
Exposições educativas, Populações vulneráveis.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17900
SANTOS, Tatiana Vasques Camelo dos. Acesso aos serviços de saúde: perspectivas de profissionais
e usuários. 2012 . p. 154. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, Organização e Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Penna, Cláudia Maria de Mattos
Resumo: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, de caráter descritivo, fundamentado na Sociologia
Compreensiva do Cotidiano. Tem como objetivo geral: analisar o acesso aos serviços de saúde na
perspectiva dos usuários e profissionais de saúde, e específicos; descrever as situações cotidianas que
demandam a utilização dos serviços de saúde; identificar as tecnologias de trabalho dispensadas pelos
profissionais de saúde aos usuários; Compreender, na percepção dos usuários e
profissionais, a
resolutividade das ações desenvolvidas no âmbito dos serviços de saúde. O estudo foi realizado em três
unidades de Estratégia de Saúde da Família e na Unidade de Pronto Atendimento situadas no município
de Manhuaçu - MG. Foram sujeitos deste estudo 25 profissionais atuantes nas unidades de saúde que
serviram como cenário e mais 17 usuários do sistema de saúde. Os dados foram coletados a partir de
entrevistas semi-estruturadas e observação e ocorreram em dois momentos: a primeira etapa da coleta
dos dados ocorreu nos meses de fevereiro a abril de 2010, e a segunda realizada nos meses de
novembro e dezembro de 2010. Os dados, após transcritos, foram analisados mediante análise de
conteúdo proposta por Bardin. A análise dos dados permite inferir que boa parte dos atendimentos em
saúde no município ocorre a partir da demanda espontânea dos usuários, o que reafirma de certa
maneira o modelo médico-centrado voltado para a doença. Isso porque o interesse que se apresenta é
por consulta, geralmente médica, com encaminhamento para especialistas e distribuição gratuita de
medicamentos. Evidenciou-se que os profissionais deparam-se com manifestações de doenças que são
fortemente
influenciadas pelo contexto social. Neste sentido, pode-se conferir que as demandas
sociais são presentes e percebidas pelos profissionais atuantes nas unidades de ESF, sendo eles
sensíveis a elas, porém parecem não possuir dispositivos tecnológicos
para saná-las, até porque
exigirão atividades em conjunto com outros setores da sociedade. Constatou-se que o acesso aos
serviços de saúde dá-se pelas dimensões: contextos econômico, social e geográfico, demandas social,
cultural e biológica, dentre outras, acolhimento e vínculo com o serviço, serviços ofertados e crenças. A
partir disso, foi elaborada a Matriz Multidimensional de Avaliação do Acesso, que permite avaliar as
forças de atração e repulsa em cada uma das dimensões que conduzem o usuário a acessar / utilizar o
serviço. Permite a identificação de quais forças, naquele momento específico, estariam se sobrepondo
as demais e estariam levando o usuário a buscar, e em que condições, o serviço de saúde. Sugere-se
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que estudos sejam feitos de forma a testar a operacionalização da análise a partir da Matriz bem como
contemplar novas nomenclaturas, para dar conta de formalizar os diagnósticos que recaiam sobre as
forças sociais e culturais, no intuito de conjugar todas as tecnologias
disponíveis que influenciam
diretamente a questão do acesso, com vistas à resolutividade.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, Estratégia de saúde da família, Necessidades e
demanda de serviços de saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 17905
OLIVEIRA, Celia Maria de. Construção e validação de um instrumento imagético para avaliação da
intensidade e localização da dor em adultos com plexobraquialgia. 2012 . p. 94. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: Entre os traumas, os que atingem o pescoço e o ombro são considerados críticos, pois
causam tração/ estiramento, levando a lesões do plexo braquial, cuja estrutura nervosa é formada nos
segmentos medulares C5, C6, C7, C8 e T1. Traumas de plexo braquial provocam disfunção por lesão
neurológica e pela dor no membro afetado. Esse tipo de dor perdura e produz sofrimento físico e
psicológico, interferindo na vida cotidiana,
social e econômica. Os instrumentos existentes para
avaliação de dor não atendem a especificidade da braquialgia para avaliação mais acurada, ou seja, a
extensão da dor, dentro de um trajeto plexular. Portanto, tornou-se necessária a elaboração e validação
de um instrumento imagético para avaliação da dor em adultos com plexopatia braquial que seja de fácil
e rápida aplicação, e que, sobretudo, caracterize a dor em relação à intensidade, à localização e à
extensão, dentro de um trajeto plexular. O estudo foi desenvolvido em etapas: construção de uma
escala de cores em uma população em geral (n:405) para mensurar a intensidade de dor; com o
seguinte resultado: amarela para representar dor leve, alaranjada para dor moderada, vermelha para
dor forte e preta para pior dor imaginável. Construção e validação clínica de um instrumento imagético
para a localização e mensuração da intensidade da dor. Identificou-se o perfil
demográfico e
epidemiológico dos pacientes que participaram da validação clínica do instrumento. Houve predomínio
de adultos jovens, do sexo masculino, que não completaram o ensino fundamental, com atividades
braçais e que sofreram acidentes motociclísticos. A escala de cores foi validada junto aos pacientes com
um índice de
concordância de 98,9% entre eles. Para validar a localização da dor no diagrama
corporal, o instrumento foi aplicado em 35 pacientes e a cirurgia foi escolhida como critério externo. Na
validação obteve-se um índice de especificidade alto para cada tronco, baixo quando a lesão era em
todos os troncos e índice de sensibilidade baixo para cada tronco e alto quando a lesão era em todos os
troncos. Apresenta-se, como resultado do estudo, uma escala de cores para mensurar a intensidade de
dor em geral e um instrumento imagético para localização e mensuração da dor em pacientes com
plexopatia braquial.
Palavras-chave: Avaliação de Dor, Dor, Estudo de validação, Plexo braquial.
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Abstract: Neck and shoulder traumas cause traction/ stretch which induces lesions on the brachial
plexus, whose nervous structure is formed at C5, C6, C7, C8 and T1. Brachial plexus trauma causes
dysfunction by neurologic lesion and by pain on the affected limb. This pain persists and brings physical
and psychological suffering and interferes in the
person’s social and economic daily life. Current
accessible tools to assess pain do not serve to the specificity of brachialgy to allow a more accurate
assessment, i.e., the pain extent in the path of the plexus. Therefore, there was a need for creating and
validating an imaging tool to assess pain in adults with brachial plexopathy, which can provide a fast
and easy implementation and allow to distinguish the pain’s intensity, site and extent in the plexus path.
This study was accomplished in phases: creation of a scale with colors among a general population
(n=405) to measure pain intensity; presenting the following results: yellow to indicate light pain, orange
for mild pain, red for strong pain, and black for unbearable pain. Creation and clinical validation of an
imaging tool to locate and measure the pain intensity in patients with brachial plexopathy. Participants’
demographic and epidemiological profile was identified. The majority was composed by young adults,
male, who had less than 11 years of education, who was engaged in manual labors, and who suffered a
motorcycle accident. The scale with colors was validated and rendered an agreement of 98.9% among
the patients. To validate pain site on the body diagram, the tool was applied among 35 patients and
surgery was chosen as an external criterion. Specificity index was high for each trunk and low when the
lesion was present in all the trunks. Sensitivity was low for each trunk and high when the lesion was in all
the trunks. Results of the study provide a scale with colors to measure pain intensity and an imaging tool
to pinpoint and measure pain in patients with brachial plexopathy.
Key words: Validation Study, Brachial Plexus, Pain, Pain Assessment, Nursing.
Notas Gerais: Registro online.
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Nº de Classificação: 17909
PAIVA, Maria Henriqueta Rocha Siqueira. Acidentes ocupacionais por exposição a materiais
biológicos entre trabalhadores do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de Minas Gerais.
2012 . p. 133. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e Controle de Agravos a Saúde
Orientador: Oliveira, Adriana Cristina de
Resumo: Acidentes ocupacionais por exposição a material biológico (MB) constituem frequente
preocupação quanto a sua prevalência e estratégias de prevenção. Dentre os profissionais que atuam
em situações de emergência, destacam-se aqueles do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, por
realizarem atendimento pré-hospitalar (APh) às urgências em condições adversas. Considerando-se
que os acidentes de trabalho com exposição a MB envolvendo estes profissionais são conhecidos
apenas em esfera local e que esta equipe atua constantemente em condições de alto risco ocupacional,
propõe-se determinar sua prevalência, características e condutas pós-acidentes e analisar a situação
vacinal para hepatite B, tétano e difteria destes trabalhadores. Trata-se de um estudo epidemiológico, de
delineamento transversal, realizado com profissionais do APh Público do estado de Minas Gerais. Os
dados foram coletados entre dezembro de 2011 e julho de 2012, por meio de questionário estruturado,
digitados e analisados pelo programa estatístico SPSS, versão 18.0.
Para a caracterização da
população, realizou-se análise descritiva. Para verificar possíveis associações entre a ocorrência de
acidentes ocupacionais e as demais variáveis, utilizou-se a técnica de regressão logística multinomial,
considerando a significância estatística de p < 0,05
e IC de 95%. Participaram deste estudo 487
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trabalhadores, sendo 124 médicos (25,5%), 60
enfermeiros (12,3%), 173 técnicos de enfermagem
(35,5%) e 130 condutores (26,7%). Verificou-se predominância de profissionais do sexo masculino
(62,8%), 58,5% com idade superior a 36 anos (22 – 60anos), 56,5% jornada de trabalho semanal inferior
a 40 horas (12 – 48horas) e com mais de um vínculo empregatício (67,3%). A prevalência global de
profissionais acidentados com exposição a MB foi de 17,0% (83/487), sendo que 47,9% por
via
percutânea; 39,7% mucosas e 12,4% pele não íntegra. Dentre os profissionais
acidentados,
destacaram-se os técnicos de enfermagem (44,6%), seguidos dos médicos (24,1%). Em relação às
condutas pós-acidente, verificou-se que 35,5% dos profissionais realizaram avaliação médica; para
29,7% dos casos foi emitida a comunicação de acidente de trabalho; em 13,2% foi colhida sorologia da
fonte e do profissional para hepatite B; em 9,1% para HCV e em 10,7% para HIV. O acompanhamento
sorológico foi informado por 4,9% dos acidentados para hepatite B; em 2,5% para hepatite C; e em 5,8%
para HIV. Quanto à cobertura vacinal, verificou-se que 66,1% dos profissionais referiram ter completado
o
esquema de imunização básica para hepatite B e 75,8% para tétano e difteria. Em relação à
realização da sorologia para hepatite B, 41,9% dos trabalhadores confirmaram tal procedimento. Esteve
associada ao acidente ocupacional com exposição percutânea a material biológico a variável carga de
trabalho semanal superior a 40 horas (OR = 1,42; IC 95%: 1,22 – 1,79; p < 0,005); e acidente por
contato com mucosas a variável carga de trabalho semanal superior a 40 horas (OR = 2,26; IC 95%;
1,06 – 4,83; p < 0,005) e a variável sexo (OR = 2,02; IC 95%; 1,01 – 4,04; p < 0,034). Os resultados
deste estudo evidenciam a necessidade de
implementação de um sistema efetivo de vigilância e
controle dos profissionais expostos ocupacionalmente a MB, bem como da situação vacinal e sorológica
de todos os profissionais do APh.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Equipe de assistência ao paciente, Exposição a agentes
biológicos, Serviços médicos de emergência.

Abstract: Occupational accidents due to exposure to biological material (BM) represent a frequent
concern, considering their high prevalence and prevention strategies. Among emergency care
professionals, Mobile Emergency care professionals stand out, as they deliver Prehospital care (PhC) to
emergencies in adverse conditions. As occupational accidents involving exposure to BM are only known
locally and this team is constantly active in high-risk occupational conditions, the aim is to determine their
prevalence, characteristics and post-accident conducts and to analyze the vaccine coverage for hepatitis
B, tetanus and diphtheria among these workers. An epidemiological study with a cross-sectional design
was carried out, involving professionals from the public PhC service in the State of Minas Gerais. Data
were collected between December 2011 and July 2012, using a structured questionnaire, and then typed
and analyzed in SPSS statistical software, version 18.0. To characterize the population, descriptive
analysis was applied and, to check for possible associations between occupational accidents and the
other variables, the multinomial logistic regression technique was used, with statistical significance set at
p<0.05 and a 95% CI. Study participants were 487 workers, with 124 physicians (25.5%), 60 nurses
(12.3%), 173 nursing technicians (35.5%) and 130 drivers
(26.7%). A predominance of male
professionals was verified (62.8%), 58.5% over 36 years of age (22 – 60 years), 56.5% working less than
40 hours per week (12 – 48hours), and 67.3% with more than one job contract. It was verified that the
global prevalence of occupational accidents involving exposure to biological material corresponded to
17.0% (83/487), 47.9% percutaneous exposure; 39.7% mucosal exposure; and 12.4% non-intact skin.
Among accident victims, nursing technicians stood out (44.6%), followed by physicians (24.1%). With
respect to immediate post-accident conducts, 35.5% of professionals went through medical assessment,
the occupational accident report was completed in 29.7% of cases and, in 13.2%, serology was collected
from the source and the professional for hepatitis B; in 9.1% for HCV and in 10.7% for HIV. Serology
monitoring for one year was informed by 4.9% of accident victims for hepatitis B, by 2.5% for hepatitis C
and by 5.8% for HIV. As for the vaccine coverage, 66.1% of the professionals indicated they had
completed the basic
immunization scheme for hepatitis B and 75.8% for tetanus and diphtheria.
Regarding
serology for hepatitis B, 41.9% of the workers confirmed this procedure. Occupational
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accidents with percutaneous exposure to biological material were associated with the weekly workload
over 40 hours variable (OR = 1,42; IC 95%: 1,22 – 1,79; p < 0,005); and accident involving contact with
mucosal to the weekly workload over 40 hours variable (OR = 2,26; IC 95%; 1,06 – 4,83; p < 0,005) and
sex variable (OR = 2,02; IC 95%; 1,01 – 4,04; p < 0,034). These study results evidence the need to put
in practice an effective surveillance and control system for professionals with occupational exposure to
biological material, as well as for the vaccine and serology coverage of all PhC professionals.
Key words: Emergency medical services, Accidents, occupational, Exposure to biological agents, Patient
care team.
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Nº de Classificação: 17913
ROQUETE, Fátima Ferreira. Identidade e competências profissionais: um estudo com diretores
executivos de uma cooperativa de trabalho médico de Minas Gerais. 2012 . p. 230. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, Organização e Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo:.O sistema de saúde no Brasil é constituído por três subsistemas imbricados: o Sistema Único
de Saúde, subsistema público; o privado, subsistema de desembolso direto; e a atenção médica
suplementar, subsistema conhecido também como mercado de planos e seguros privados de saúde. Em
2012, mais de um quarto da população brasileira estava vinculada à assistência suplementar, sendo que
36% desses beneficiários eram assistidos por 326 cooperativas de trabalho médico Unimed, a maior rede
de assistência médica suplementar do País, presente em mais de 83% do território nacional e contando
com 112 mil médicos associados. Cada cooperativa é independente, propriedade do grupo de médicos a
ela associados, que são os responsáveis por sua gestão. Fatores relacionados com transformações do
ambiente global, bem como aspectos específicos da realidade nacional, acrescidos por especificidades
da gestão cooperativista, vêm criando um cenário complexo de atuação para aqueles médicos que se
tornam diretores executivos de uma cooperativa Unimed. Assim, o objetivo do presente estudo foi
analisar a configuração da identidade de cooperados diretores executivos de uma cooperativa de trabalho
médico, considerando as competências profissionais mobilizadas para o exercício da função. O cenário
do estudo foi uma cooperativa Unimed, situada no interior de Minas Gerais. Como sujeitos participaram
29 profissionais, divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi composto por quatro médicos-cooperados
que exerciam a função de gestores na cooperativa atuando como diretores executivos. Estes foram
aqueles cuja identidade e competências se buscou conhecer e, portanto, sujeitos chamados de primários.
O segundo grupo, denominado sujeitos secundários, foi composto por 25 profissionais que compartilham
o cotidiano do trabalho com os médicos diretores executivos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFMG. Para a coleta de dados, realizada em 2011, adotou-se a entrevista individual
com roteiro semiestruturado, aplicada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido pelo entrevistado. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo.
Uma perspectiva integrada de análise da identidade e das competências profissionais foi elaborada pela
autora para analisar os dados, com base em Dubar (1997, 2005) e Cheetham e Chivers (1996, 1998,
2000) adaptado por Paiva (2007). Em uma abordagem biográfica e relacional foram desvelados: a
formação, a experiência anterior e a trajetória dos diretores; o exercício profissional atual na Unimed e
fora dela; as expectativas relacionadas ao trabalho que realizam na função; e a identidade relacional na

1637

visão deles próprios e de outros significativos com os quais eles compartilham o cotidiano do trabalho. Os
resultados mostraram que a identidade e as competências profissionais dos diretores executivos da
Unimed-Beta são construídas no cotidiano do trabalho de forma imbricada, caracterizando, portanto, uma
relação dinâmica e processual. As competências profissionais mobilizadas pelos diretores no exercício da
função contemplaram um conjunto expressivo de habilidades, inseridas em cinco componentes da
perspectiva integrada de análise adotada: cognitiva, funcional, comportamental, ética e política. As
competências mencionadas como próprias do diretor presidente pelos sujeitos secundários médicos e
pelos não médicos foram fundamentais para a compreensão da identidade e das competências
profissionais mobilizadas pelos diretores de uma cooperativa de trabalho médico. A tese de que a
configuração da identidade de médicos cooperados diretores executivos de uma cooperativa de trabalho
médico Unimed está relacionada à mobilização de competências que possibilitam o enfrentamento de
desafios do contexto da saúde no Brasil foi confirmada.
Palavras-chave: Competências Profissionais, Gestor em Saúde, Identidade, Saude suplementar,
Unimed.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17915
MANZO, Bruna Figueiredo. Assistência Multiprofissional em Unidades de Terapia Intensivas
Neonatais Acreditadas em Nível de Excelência. 2012 . p. 141. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Alves, Marília
Resumo: Os resultados apreendidos das práticas discursivas dos sujeitos mostraram que as duas
Unidades analisadas apresentam mais semelhanças que divergências, apesar de possuírem histórias e
trajetórias diferentes. Obtiveram o título de acreditação em excelência em momentos distintos e
apresentam um cenário permeado por lacunas e deficiências, principalmente, no que tange à divergência
entre o prescrito no Manual de Acreditação e o real vivenciado cotidianamente pelas equipes
multiprofissionais. Notou-se que, inicialmente, os profissionais confiaram na proposta e investiram no
preparo e no processo de acreditação, apostando na mudança, apesar da pressão. Porém, depois de
sucessivas avaliações, houve perda de motivação e valorização da iniciativa por aqueles que operam o
sistema. Detectou-se, também, um processo de trabalho fragmentado e mecanizado, com concentração
do planejamento e da tomada de decisão nos líderes setoriais, além da diferença do engajamento entre
as categorias profissionais. Ressalta-se que a realidade apurada é muito diferente da preconizada para a
acreditação hospitalar de manutenção contínua da qualidade. O processo de preparo para a avaliação
mostra-se concentrado nos momentos que antecedem a visita dos avaliadores e subvalorizado nos
intervalos entre as avaliações, o que gera desmotivação e desconfiança entre os profissionais. Confirmase, assim, a tese dos críticos da gestão da qualidade, que a comparam ao modelo taylorista, apontando
que o novo processo proporciona apenas outro rótulo, e não mudança na realidade. Frisa-se que o
propósito da análise do estudo não foi desaconselhar o uso da estrutura normativa nem mostrar o
sistema da qualidade como indesejável. Pretendeu-se, em verdade, apontar para a necessidade de
refletir acerca das práticas discursivas dos profissionais sobre a acreditação hospitalar nas Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal, pois é um importante indicador qualitativo da postura dos sujeitos que a
colocam em prática na ponta do sistema perante a clientela. Concluiu-se que as práticas discursivas não
condizem com a teoria difundida pela gestão da qualidade e que há grande distância entre a qualidade
preconizada e a real, isto é, aquela colocada em prática. No plano geral observou- se a necessidade de
promover a reestruturação dos processos de trabalho na Unidade, com base em estratégias e
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ferramentas de gestão e na valorização da subjetividade dos trabalhadores, a fim de preencher a lacuna
entre o prescrito no Manual de Acreditação e a real assistência oferecida pela equipe multiprofissional.A
sobrevivência das organizações em um mercado globalizado e competitivo é, indiscutivelmente, um
grande desafio para as organizações da área de saúde. Os sistemas de gestão com foco na qualidade
são hoje expressamente utilizados, almejando o potencial competitivo e o êxito institucional para a
redução de custos e o incremento do lucro. Observa-se forte mobilização em torno da aplicação dos
programas de qualidade nas organizações hospitalares, de modo a otimizar a gestão de pessoas e
melhorar a eficiência dos serviços. O processo da acreditação é uma estratégica da alta administração.
Tal decisão política é repassada aos profissionais em todos os níveis de hierarquia para a
operacionalização e o cumprimento do objetivo idealizado. Os profissionais de saúde desempenham
papel de destaque na implementação dos processos de avaliação de qualidade. Suas práticas
discursivas e sociais refletem o cotidiano de trabalho e o direcionamento das ações para o atendimento
das necessidades dos pacientes, principalmente quando se trata de crianças gravemente enfermas da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, já que imprimem eficiência aos serviços. O comportamento dos
profissionais pode interferir na maneira como cada serviço experimenta o processo, com influência na
diminuição ou no aumento da adesão do progresso da gestão da qualidade. Embora a acreditação
hospitalar se apresente para muitos gestores como uma ideologia da qualidade legitimada e estruturada
por regras e normas, os sujeitos devem ser valorizados, notadamente, no que se refere ao discurso das
práticas cotidianas, e não somente sob o prescrito nas estruturas. Pretende-se com este estudo analisar
a configuração da prática discursiva sobre processo de acreditação na equipe multiprofissional em
Unidades de Terapia Intensiva Neonatais acreditadas em nível de excelência. Optou-se por uma
abordagem qualitativa, com utilização do referencial teórico pós estruturalismo. A pesquisa foi
desenvolvida com profissionais de saúde que exercem suas atividades em duas Unidades de Terapia
Intensiva Neonatais distintas, ambas acreditadas em excelência, por meio de entrevistas com roteiro
semi-estruturado.
Palavras-chave: Acreditação, Controle de Qualidade, Pessoal de saúde, Qualidade da Assistência à
Saúde, Serviços de saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 17920
TANNURE, Meire Chucre. Construção e avaliação da aplicabilidade de um software com o processo
de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva de adultos. 2012 . p. 327. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em saúde e em Enfermagem
Orientador: Chianca, Tania Couto Machado
Resumo: O processo de enfermagem é considerado um instrumento capaz de melhorar a qualidade do
atendimento de enfermagem. Porém, enfermeiros apontam dificuldades em implementá-lo. Recomendase que tecnologias sejam construídas a fim de favorecer a sua aplicação. Porém, estas devem ser
desenvolvidas de modo que as etapas do método possam ser direcionadas para uma abordagem integral
do ser humano. O objetivo geral deste estudo foi analisar se um software especialmente projetado para
uma Unidade de Terapia Intensiva de adultos, contendo as etapas do Processo de Enfermagem,
fundamentado em uma Teoria de Enfermagem, auxilia os enfermeiros na execução deste método
científico e identificação das necessidades biopsicossociais e espirituais apresentadas pelos pacientes.
Os objetivos específicos foram: desenvolver um software, utilizando a teoria das Necessidades Humanas
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Básicas como arcabouço teórico das etapas do Processo de Enfermagem; alimentar o banco de dados
do software referente às etapas do Processo, utilizando linguagens padronizadas; promover atividades de
educação permanente direcionadas para a utilização do sistema; empregar o software em uma Unidade
de Terapia Intensiva de adultos de Belo Horizonte; avaliar as unidades modulares do software; avaliar a
funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência cio software; comparar estes atributos nos
registros manuais e com o software; identificar as vantagens e desvantagens dos registros manuais e
eletrônicos e comparar os diagnósticos de enfermagem elaborados antes e após a implantação do
software na unidade. Trata-se de um estudo descritivo e de intervenção, esenvolvido em oito fases,
desde a construção até a avaliação da aplicabilidade do software. A comparação dos atributos de
qualidade dos registros manuais e do software foi realizada usando o teste de Wilcoxon. O software
denomina-se Sistema de Informação com o Processo de Enfermagem em Unidade de Terapia
lntensiva.Constatou-se que o software é adequado, acurado, inteligível, eficiente e que permite a
interação dos dados, a apreensibilidade e a operacionalidade, mas que precisa ser aperfeiçoado,
sobretudo para se tomar mais maduro, favorecer a recuperabilidade dos dados de forma mais rápida e
evitar que pessoas autorizadas fiquem impedidas de acessar o sistema. Ele apresentou-se mais
vantajoso que os registros manuais por ser preciso na execução das etapas do Processo de
Enfermagem; favorecer a compreensão sobre a interrelação das etapas do Processo de Enfermagem;
dispor de avisos e lembretes que minimizam o registro de dados inválidos; por ser mais fácil aprender
seus conceitos, executar as suas ações e controlar o seu preenchimento; por favorecer a avaliação do
serviço prestado; por possuir subsídios de ajuda que podem ser acessados em caso de dúvidas e
recursos mais adequados à aplicação do Processo na prática profissional. Os enfermeiros descreveram
vantagens e desvantagens associadas a cada um dos tipos de registros. O sistema permitiu a
identificação de necessidades biopsicossociais e espirituais apresentadas pelos pacientes que antes não
faziam parte do perfil dos diagnósticos de enfermagem da unidade. A forma como o software foi
desenvolvido permitiu a implantação das etapas do Processo de Enfermagem e favoreceu a integralidade
da assistência.
Palavras-chave: Enfermagem, Processos de enfermagem, Tecnologia biomédica, Unidades de terapia
intensiva, Validação de programas de computador.

Abstract: The nursing process is considered a tool which has the capacity to improve the quality of
nursing care. However, nurses indicate difficulties with its implementation. lt has been recommended that
bois be developed to facilitate lIs implementation. However, technoiogy must be deveioped in such a way
that the steps of the method can include a comprehensive approach to what it means to be human. The
objective of this study was to analyze whether a software especially designed for an adult intensive care
unit, containing the steps of the nursing process and based on nursing theory, assisted nurses in
implementation and identification of biopsychosocial and spiritual needs presented by patients. The
specific objectives were to: develop a software using lhe theory of basic human needs as the theoretical
framework for the steps of the nursing process; include in the database software related to the steps of the
process, using standardized nursing languages; promote continuing education activities directed at the
use of the system; deploy the software in an adult intensive care unit in Belo Horizonte; evaluate modular
units of the software; evaluate the functionality, reiiabillty, usability and efficiency of the software; compare
these attributes within lhe writlen and computerized records; identify the advantages and disadvantages of
manual and electronic records, and compare nursing diagnoses developed before and after the
deployment of software in lhe unit. This was a descriptive intervention study, developed in eight phases,
from construction through evaluation of the applicability of the software. The comparison of the quality
attributes of manual and electronic records was performed using lhe Wilcoxon test. The software was
called the information Syslem for the Intensive Gare Unit Nursing Process. Results indicaled that the
software was: adequate, accurate, understandable, efficient and permitted interaction of data, ease of
Iearning, and operability. However, lhe need for improvement was also noled, especiaily in terms of
maluralion, to enabie more rapid refreshing of data and to ensure that ali authorized persons couid access
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lo the system. The software was found to be more advantageous than manual records because it: be
precise in lhe execution of the steps of lhe nursing process; foster understanding about the interrelalion of
the stages of the nursing process; provided announcements and reminders lhat minimized invalid data in
the records; facilitated iearning the concepts and executing actions and control your fUi; because it favors
lhe assessment of service; had the benefit of providing help lhab couid be accessed in case of doubts and
provided appropriate resources on the application of the nursing process to professional praclice. The
nurses described the advantages and disadvantages associated with each type of record. The system
permitted the identification of biopsychosocial and spiritual needs presented by patienls, which were
previously not a part of lhe profile of nursing diagnoses on lhe unit. The software design permilted the
implementation of the steps of the nursing process and favored comprehensive care.
Key words: Nursing, Biomedical Technology, Nursing process, Intensive Care Units, Software validation.
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integral:

Nº de Classificação: 17924
AMORIM, Maria Marta Amancio. Representações identitárias, representações sociais da
alimentação das pessoas com diabetes mellitus tipo 2: implicações no controle glicêmico. 2012 . p.
166. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flavia Carvalho
Resumo: O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é uma doença crônica caracterizada por níveis de insulina
inadequados tendo como resultado a hiperglicemia. Para reduzir os níveis glicêmicos e evitar as
complicações da doença, são adotadas práticas de autocuidado como alimentação saudável, exercícios
físicos e medicamentos. O autocuidado não é tarefa fácil para a maioria das pessoas com DM 2. Ao
descobrirem a doença, elas experimentam rupturas na sua identidade e nos comportamentos adotados
antes da doença, principalmente no que concerne à alimentação. A identificação dos aspectos limitantes
e daforma singular como as pessoas articulam aspectos diferentes que se interagem na produção do
autocuidado e no controle glicêmico, é favorecida pelo conhecimento da subjetividade e dos
significadospor elas atribuídos à doença. Uma das formas de se aprofundar o conhecimento da visão
subjetiva da pessoa com DM 2 é buscar suas representações sociais. As representações sociais
oferecem asestruturas cognitivas relativamente estáveis que contribuem para a definição da identidade.
Nessa ótica, podem ser compreendidas como representações identitárias, fenômeno dinâmico composto
pelasrepresentações de si-mesmo e representações dos grupos. As representações sociais que se
pretende estudar são partilhadas pelas pessoas com DM 2 e são relativas a objetos de seu entorno, a
identidade social e a alimentação. Assim, este estudo analisou a relação entre representações
identitárias, representações sociais da alimentação das pessoas com DM2 e seu controle glicêmico. Os
dados sóciodemográficos, clínicos, antropométricos e bioquímicos de 34 usuários com DM2 de uma
unidade básica de saúde de Belo Horizonte foram coletados. Para os dados qualitativos utilizou-se a
técnica daassociação livre de palavras com justificativas de questões referentes à identidade e à
alimentação. Os discursos foram gravados, transcritos, categorizados e interpretados pela técnica da
análise do conteúdotemático-categorial. As teorias da representação social e da representação identitária
e os processos identitários foram empregadas como referencial teórico. Para analisar a relação entre as
representações identitárias e as representações sociais da alimentação e o controle glicêmico utilizou-se
os valores da hemoglobina glicada. As interações mediadas pelos processos identitários, comparação
social,atribuição social e categorização, além da objetivação e ancoragem, proporcionaram a construção
social das representações identitárias normal, aceitar a doença, ter uma vida com dificuldades e ser

1641

inconformado. Os participantes normais declaram que comem saudável, comem pouco, comem verduras
e legumes e desviam dos doces. Eles têm atitudes positivas de responsabilização pela saúde que levam
às práticas alimentares saudáveis e contribuem para a glicemia normal. Não comer muito, não comer de
tudo e desviar dos doces é a maneira como os participantes que aceitam a doença representam
suaalimentação. Eles esperam, dos profissionais da saúde, a condução do tratamento e, de Deus, a cura
do DM2, atitudes de não responsabilização pela saúde que conduzem às práticas alimentares
inadequadas que levam ao descontrole glicêmico. Os participantes com dificuldades representam a
alimentação em não comer de tudo, não comer muito, não seguir a dieta e comer verduras e frutas. Os
comportamentos e as atitudes desses participantes que têm dificuldades de revelar a identidade e de se
cuidarem resultam no controle glicêmico inadequado. Os participantes inconformados relatam não comer
muito, não comer de tudo e comer versuras e frutas. Eles se pautam em atitudes desfavoráveis e
negativas, nas dificuldades de aceitar o DM2, nas restrições alimentares que levaram a práticas
alimentares não saudáveis e ao consequente descontrole glicêmico. Alguns participantes que aceitam a
doença, têm dificuldades e inconformados possuem a glicemia normal pois realizam práticas alimentares
saudáveis. As representações identitárias e as representações sociais da alimentação produzem
práticasalimentares saudáveis ou não que contribuem para o controle ou o descontrole glicêmico dos
participantes. Os obstáculos encontrados nas ações de autocuidado pelos participantes que julgam
aceitar a doença, pensam ser inconformados e têm dificuldades devem ser compreendidos pela equipe
de saúde multidisciplinar que atua na atenção primária à saúde.
Palavras-chave: Alimentação, Atenção primária à saúde, Diabetes Mellitus tipo 2/prevenção e ontrole,
Dissertações acadêmicas, Glicemia, Psicologia social.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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MORAIS, Daniela Aparecida. Ressuscitação cardiopulmonar pré-hospitalar: fatores determinantes da
sobrevida. 2012 . p. 115. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Minas
Gerais; 2012.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e na Enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: As doenças cardiovasculares constituem o mais importante grupo de causas de morte no país
e dentre essas, destacam-se as isquêmicas do coração, responsáveis pela maioria dos episódios de
parada cardiorrespiratória. Cerca de 80,0% dessas ocorrem em ambiente pré-hospitalar. Vários fatores
pré e intra-hospitalares podem influenciar nos resultados do atendimento ao paciente. Esse estudo foi
desenvolvido
com o objetivo de analisar os fatores determinantes da alta hospitalar com vida de
pessoas que receberam manobras de ressuscitação cardiopulmonar em ambiente pré-hospitalar. Tratase de um estudo longitudinal, realizado a partir de 1.165 fichas
de atendimento pré-hospitalar de
pessoas que receberam manobras de
ressuscitação cardiopulmonar por equipes das unidades de
suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte, no período de
01/01/2008 a 17/10/2010. Os dados foram submetidos a tratamento estatístico (análise descritiva e de
associação). Verificou-se que a maioria das pessoas (685- 58,9%) era do sexo masculino, a mediana da
idade foi de 64 anos. O maior empenho de ambulâncias foi no período matutino (342-37,1%) e a
mediana do tempo de seu deslocamento foi de nove minutos. O retorno da circulação espontânea foi
observado em 239 (20,5%) pessoas que foram encaminhadas para unidades hospitalares. Verificou-se
associação desse desfecho com a “PCR presenciada por pessoas treinadas em suporte básico de vida”
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(OR=3,49; p<0,05; IC95%), a “PCR presenciada por equipes do SAMU” (OR=2,99; p<0,05; IC95%), “a
realização de suporte básico de vida” (OR=0,142; p<0,05; IC95%), “o ritmo cardíaco inicial de assistolia”
(OR=0,33; p<0,05; IC95%). No ambiente hospitalar, foi possível acessar 111 (68,5%) prontuários. A
maioria dos pacientes (106-95,5%) foi admitida na sala de emergência, 21 (23,6%) tiveram uma nova
PCR à admissão e desses 10 (47,6%) foram a óbito. Receberam alta hospitalar com vida 14 pacientes e
encontrou-se associação com esse desfecho a “ventilação espontânea até 72 horas” e a “sedação”.
Foram visitados 11 (91,6%) pacientes que estavam conscientes,
eram independentes para o
desenvolvimento das atividades de vida diária. Somente
um paciente não desenvolvia atividades
laborativas e outro apresentou pequeno déficit de memória. Os resultados evidenciam a importância da
implementação de cuidados adequados no ambiente pré-hospitalar quanto no hospital, pois apesar de
a parada cardíaca ser a emergência clínica mais grave e com pior prognóstico no nosso meio, existe a
possibilidade de pacientes se recuperarem e retornarem às suas atividades normais.
Palavras-chave: Alta Hospitalar, Ambulâncias, Enfermagem,
cardiopulmonar, Serviços médicos de emergência, Sobrevida.

Parada

cardíaca,

Ressuscitação

Abstract: Cardiovascular diseases are the most important group of causes of death in the country, and
among these stand out the ischemic heart, responsible for most cases of cardiac arrest. Approximately
80.0% of these occur in the prehospital environment. Numerous factors pre and intra-hospital could
influence the results of patient care. The aim of this study was to analyze the determinants of patient
discharged alive
among those who received cardiopulmonary resuscitation in the prehospital
environment. This was a longitudinal study, carried out with 1165 records of pre- hospital care of people
who received cardiopulmonary resuscitation by teams of Advanced Support Units of Mobile Emergency
Care Service in Belo Horizonte, from 01/01/2008 to 17/10/2010. The statistical analysis was made using
descriptive statistics and association measures. It was found that most people (685, or 58.9%) were
male, median age was 64 years. The ambulance was used mainly in the morning (342, or 37.1%) and
the median time of its displacement was 9 minutes. The return of spontaneous circulation was verified in
239 (20.5%) patients, those were referred to hospitals. That outcome was associated with the "PCR
witnessed by people trained in basic life support” (OR=3,49; p<0,05; 95%CI), the "PCR attended by
SAMU teams” (OR=2,99; p<0,05; 95%CI), "the carry out basic life support” (OR=0,14; p<0,05; 95%CI),
"the initial cardiac rhythm of asystole" (OR=0,33; p<0,05;
CI95%). In the hospital, was possible to
evaluate 111 (68.5%) records. Most patients (106, or 95.5%) were admitted to the emergency room, 21
(23.6%) had a new PCR on admission and 10 (47.6%) of these died. Were discharged alive 14 patients
and factors associated with this outcome were the "spontaneous ventilation within 72 hours" and the
"sedation." It was possible to visit 11 (91.6%) patients who stayed aware, being independent in activities
of daily living. Only one patient did not perform working activities and another had a small memory deficit.
The results showed the importance of implementing appropriate care in the prehospital environment and
in the hospital; because, even though cardiac arrest is the most serious medical emergency with worse
prognosis in our ambient, there is a possibility that patients recover and return to their normal activities.
Key words: Cardiopulmonary Resuscitation, Emergency Medical Services, Ambulances, Survivorship,
Patient Discharge, Nursing, Heart Arrest.
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA8Y9GD3/tese_final_para_impress_o.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18025

1643

integral:

TEIXEIRA, Virginia Mascarenhas Nascimento. De práticos a enfermeiros: os caminhos da enfermagem
em Belo Horizonte - 1897-1933. 2012 . p. 222. Tese de Doutorado (Doutorado em História) Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: História das ciências
Linha de Pesquisa: Ciência e cultura na história
Orientador: Marques, Rita de Cássia
Resumo: O presente estudo tem como objeto a enfermagem em Belo Horizonte, procurando trilhar os
caminhos da sua estruturação ainda como um saber prático, quando não
havia uma escola para
formação profissional dos enfermeiros na cidade. Tem como objetivo analisar a enfermagem no período
pré-profissional na cidade, compreendendo desde 1897, ano da inauguração de Belo Horizonte, até
1933, ano da inauguração da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, que é vista como marco para a
formação profissional em enfermagem em Minas Gerais. A busca pela documentação se fez a partir das
instituições hospitalares, médicas, de enfermagem,
bibliotecas e órgãos estaduais, na tentativa de
compor a narrativa histórica sobre o período pré-profissional da enfermagem. Inicialmente, foi feito um
panorama dos
estudos históricos, com ênfase na produção dos países ibéricos, passando pelos
estudos dos países da América Latina e culminando com os estudos brasileiros. Essa produção indica a
existência de um grupo específico para a prática de cuidados aos doentes, denominados enfermeiros,
com um corpo de conhecimentos organizado e estruturado e reconhecimento público, tendo, na tradição
religiosa, eixo para sua configuração inicial. No que diz respeito a Belo Horizonte, no período estudado,
os enfermeiros atuavam no espaço hospitalar: tanto em hospitais gerais, como no Hospital Militar e no
hospital psiquiátrico. Nos hospitais gerais, a
enfermagem organizou-se hierarquicamente, com
enfermeiros-chefes e com
subordinados, cada um exercendo uma função estabelecida. Coube às
religiosas iniciar o processo de modernização da enfermagem, elas representaram um avanço para a
organização e moralização do ambiente hospitalar, sendo auxiliadas e, posteriormente, substituídas,
pelos enfermeiros laicos. Para o caso dos hospitais militares, o que importava era que os enfermeiros
fossem militares e, para o caso da psiquiatria, apesar de ressaltada a importância de enfermeiros peritos
nessa área, prevaleceu o caráter empírico das atividades. Os enfermeiros também exerceram suas
atividades na saúde pública, nas ações voltadas para o combate e controle de epidemias, endemias e
para a higiene e educação sanitária da população. Nesse caso, atuaram em lazaretos, hospedarias,
domicílios, hospitais de isolamento, centros de saúde e dispensários. A atuação de enfermeiros na
saúde pública foi direcionada pelo pensamento sanitário da época, prevalecendo, inicialmente, ações
em torno da doença, e, em seguida, em torno da saúde. De um enfermeiro voltado para o trabalho de
desinfecção e isolamento dos doentes, contratado para prestar
serviços temporários e sem uma
demanda de qualificação, passamos a ter uma enfermeira voltada para o trabalho de educação e
vigilância, de forma contínua e com maior qualificação na prestação da assistência requerida. De modo
geral, podemos dizer que a estruturação da enfermagem seguiu os interesses da medicina, sendo
essa a responsável por determinar as áreas de atuação do enfermeiro, assim como, delimitar as suas
possibilidades de atuação. A medicina foi o ponto de partida para o desenvolvimento da enfermagem
dessa época e valeu-se dela para também se desenvolver, uma vez que precisava contar com uma
estrutura organizada para atuar e com a aceitação do público, o que, em muitos casos, foi possibilitado
pela atuação dos enfermeiros.
Palavras-chave: Belo Horizonte, Enfermagem, História da enfermagem.

Abstract: The present study focuses on the nursing in Belo Horizonte, following the paths of its
organization when it was still a practical knowledge and there was not a school for the professional
training of nurses in the city. It aims to analyze the nursing in preprofessional period in the city, from 1897,
the year of the inauguration of Belo Horizonte, until 1933, the year of the inauguration of the Escola de
Enfermagem (Nursing School) Carlos Chagas, which is seen as a landmark for the professional training
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in nursing in Minas Gerais. The search for documentation started in hospital, medical and nursing
institutions as well as in libraries and state agencies in an attempt to compose a historical narrative about
the pre-professional period of the nursing. Initially, it was made an overview of historical studies, with
emphasis on the production of Iberian countries, passing through the study of Latin American countries
and culminating with Brazilian studies. This production indicates the existence of a specific group for the
practice of caring for the sick, called nurses, with a body of knowledge, organized and structured and
with public recognition, whose axis to its initial configuration was the religious tradition. With respect to
Belo Horizonte, in the studied period, the nurses worked in general hospitals, in Hospital Militar as well
as in the psychiatric hospital. In general hospitals, nursing was
hierarchically organized, with head
nurses and subordinates, each one performing an established function. The nuns were responsible to
begin the process of modernization of nursing. They represented a progress for the organization and
moralization of the hospital environment, being aided and subsequently replaced by lay nurses. For the
case of military hospitals, what mattered was that nurses were military and, in the case of psychiatry,
although it was emphasized the importance of expert nurses in this area, it was prevailed the empirical
character of the activities. Nurses also carried out their activities in public health, in actions directed to
combat and control epidemics and endemics and to the hygiene and health education of the population.
In this case, acted in lazarettos, hostels, residences, isolation hospitals, health centers and dispensaries.
The role of nurses in public health was driven by the sanitary thought of the time, prevailing initially
actions surrounding the disease, and then around health. From a nurse turned to the work of disinfection
and isolation of patients, hired to provide temporary services and without a qualification demand, we
now have a nurse dedicated to the work of education and surveillance, continuously and with higher
qualification in the provision of the required assistance. In general, we can say that the structure of the
nursing followed the interests of medicine, this being responsible for determining the areas of nursing
work, as well as limiting its performance possibilities. Medicine was the starting point for the development
of nursing at that time and took advantage of it to develop itself too, as it needed to have an organized
structure to work and with and the public acceptance, which in many cases was made possible by the
work of nurses.
Key words: History of Nursing, Nursing, Belo Horizonte.
Notas Gerais: Registro online.
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TEIXEIRA, Virginia Mascarenhas Nascimento. De práticos a enfermeiros: os caminhos da enfermagem
em Belo Horizonte - 1897-1933. 2012 . p. 222. Tese de Doutorado (Doutorado em História) Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências. Minas Gerais; 2012.
Área de Concentração: História das ciências
Linha de Pesquisa: Ciência e cultura na história
Orientador: Silveira, Anny Jackeline Torres
Resumo: O presente estudo tem como objeto a enfermagem em Belo Horizonte, procurando trilhar os
caminhos da sua estruturação ainda como um saber prático, quando não
havia uma escola para
formação profissional dos enfermeiros na cidade. Tem como objetivo analisar a enfermagem no período
pré-profissional na cidade, compreendendo desde 1897, ano da inauguração de Belo Horizonte, até
1933, ano da inauguração da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, que é vista como marco para a
formação profissional em enfermagem em Minas Gerais. A busca pela documentação se fez a partir das
instituições hospitalares, médicas, de enfermagem,
bibliotecas e órgãos estaduais, na tentativa de
compor a narrativa histórica sobre o período pré-profissional da enfermagem. Inicialmente, foi feito um
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panorama dos
estudos históricos, com ênfase na produção dos países ibéricos, passando pelos
estudos dos países da América Latina e culminando com os estudos brasileiros. Essa produção indica a
existência de um grupo específico para a prática de cuidados aos doentes, denominados enfermeiros,
com um corpo de conhecimentos organizado e estruturado e reconhecimento público, tendo, na tradição
religiosa, eixo para sua configuração inicial. No que diz respeito a Belo Horizonte, no período estudado,
os enfermeiros atuavam no espaço hospitalar: tanto em hospitais gerais, como no Hospital Militar e no
hospital psiquiátrico. Nos hospitais gerais, a
enfermagem organizou-se hierarquicamente, com
enfermeiros-chefes e com
subordinados, cada um exercendo uma função estabelecida. Coube às
religiosas iniciar o processo de modernização da enfermagem, elas representaram um avanço para a
organização e moralização do ambiente hospitalar, sendo auxiliadas e, posteriormente, substituídas,
pelos enfermeiros laicos. Para o caso dos hospitais militares, o que importava era que os enfermeiros
fossem militares e, para o caso da psiquiatria, apesar de ressaltada a importância de enfermeiros peritos
nessa área, prevaleceu o caráter empírico das atividades. Os enfermeiros também exerceram suas
atividades na saúde pública, nas ações voltadas para o combate e controle de epidemias, endemias e
para a higiene e educação sanitária da população. Nesse caso, atuaram em lazaretos, hospedarias,
domicílios, hospitais de isolamento, centros de saúde e dispensários. A atuação de enfermeiros na
saúde pública foi direcionada pelo pensamento sanitário da época, prevalecendo, inicialmente, ações
em torno da doença, e, em seguida, em torno da saúde. De um enfermeiro voltado para o trabalho de
desinfecção e isolamento dos doentes, contratado para prestar
serviços temporários e sem uma
demanda de qualificação, passamos a ter uma enfermeira voltada para o trabalho de educação e
vigilância, de forma contínua e com maior qualificação na prestação da assistência requerida. De modo
geral, podemos dizer que a estruturação da enfermagem seguiu os interesses da medicina, sendo
essa a responsável por determinar as áreas de atuação do enfermeiro, assim como, delimitar as suas
possibilidades de atuação. A medicina foi o ponto de partida para o desenvolvimento da enfermagem
dessa época e valeu-se dela para também se desenvolver, uma vez que precisava contar com uma
estrutura organizada para atuar e com a aceitação do público, o que, em muitos casos, foi possibilitado
pela atuação dos enfermeiros.
Palavras-chave: Belo Horizonte, Enfermagem, História da enfermagem.

Abstract: The present study focuses on the nursing in Belo Horizonte, following the paths of its
organization when it was still a practical knowledge and there was not a school for the professional
training of nurses in the city. It aims to analyze the nursing in preprofessional period in the city, from 1897,
the year of the inauguration of Belo Horizonte, until 1933, the year of the inauguration of the Escola de
Enfermagem (Nursing School) Carlos Chagas, which is seen as a landmark for the professional training
in nursing in Minas Gerais. The search for documentation started in hospital, medical and nursing
institutions as well as in libraries and state agencies in an attempt to compose a historical narrative about
the pre-professional period of the nursing. Initially, it was made an overview of historical studies, with
emphasis on the production of Iberian countries, passing through the study of Latin American countries
and culminating with Brazilian studies. This production indicates the existence of a specific group for the
practice of caring for the sick, called nurses, with a body of knowledge, organized and structured and
with public recognition, whose axis to its initial configuration was the religious tradition. With respect to
Belo Horizonte, in the studied period, the nurses worked in general hospitals, in Hospital Militar as well
as in the psychiatric hospital. In general hospitals, nursing was
hierarchically organized, with head
nurses and subordinates, each one performing an established function. The nuns were responsible to
begin the process of modernization of nursing. They represented a progress for the organization and
moralization of the hospital environment, being aided and subsequently replaced by lay nurses. For the
case of military hospitals, what mattered was that nurses were military and, in the case of psychiatry,
although it was emphasized the importance of expert nurses in this area, it was prevailed the empirical
character of the activities. Nurses also carried out their activities in public health, in actions directed to
combat and control epidemics and endemics and to the hygiene and health education of the population.
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In this case, acted in lazarettos, hostels, residences, isolation hospitals, health centers and dispensaries.
The role of nurses in public health was driven by the sanitary thought of the time, prevailing initially
actions surrounding the disease, and then around health. From a nurse turned to the work of disinfection
and isolation of patients, hired to provide temporary services and without a qualification demand, we
now have a nurse dedicated to the work of education and surveillance, continuously and with higher
qualification in the provision of the required assistance. In general, we can say that the structure of the
nursing followed the interests of medicine, this being responsible for determining the areas of nursing
work, as well as limiting its performance possibilities. Medicine was the starting point for the development
of nursing at that time and took advantage of it to develop itself too, as it needed to have an organized
structure to work and with and the public acceptance, which in many cases was made possible by the
work of nurses.
Key words: History of Nursing, Nursing, Belo Horizonte.
Notas Gerais: Registro online
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CORIOLANO-MARINUS, Maria Wanderleya de Lavor. Comunicação entre trabalhadores de saúde e
usuários no cuidado à criança menor de dois anos no contexto da Estratégia Saúde da Família.
2012 . p. 225. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal de Pernambuco. Pernambuco; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Educação em saúde
Orientador: Lima, Luciane Soares de
Resumo: A comunicação como instrumento nas práticas educativas em saúde tem sido relacionada a
diversos momentos nos quais ocorre a relação entre o trabalhador de saúde e o usuário do Sistema
Único de Saúde. O objetivo desta tese é: conhecer qual a concepção que trabalhadores de saúde e
usuários possuem sobre a comunicação no cuidado à criança menor de dois anos e investigar como se
processam as práticas de comunicação nas ações de educação em saúde entre trabalhadores de saúde
e usuários no cuidado à criança menor de dois anos no contexto da Estratégia Saúde da Família. O
estudo é do tipo qualitativo, foi desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família no município de
Jaboatão dos Guararapes-Pernambuco, com trabalhadores de saúde e usuários (mães/cuidadoras de
crianças menores de dois anos), utilizando como instrumentos para a coleta de dados entrevistas
semiestruturadas e a observação não-participante. As entrevistas foram realizadas na própria Unidade e
nos domicílios das usuárias e a observação foi realizada nas consultas de enfermagem em puericultura,
atendimentos da dentista e grupo de educação em saúde. Os dados foram gravados e transcritos para
análise, por meio da técnica Análise de Conteúdo na modalidade temática, proposta por Bardin. Adotouse como marco teórico a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, a qual dispõe de importantes
elementos teóricos para análise de processos interativos, a exemplo das diretrizes da Estratégia Saúde
da Família, que prevêem o compartilhamento de saberes e experiências entre os trabalhadores de
saúde e os usuários assistidos. Participaram 11 trabalhadores de saúde e 33 cuidadoras/mães de
crianças de zero a
dois anos, das quais 19 participaram da entrevista semi-estruturada e 14 da
observação nãoparticipante. Os resultados obtidos quanto à concepção de comunicação por
trabalhadores de saúde e usuários evidenciou duas concepções de comunicação, uma denominada
instrumental, por suas características voltadas ao domínio e repasse de informações na direção do
trabalhador de saúde para o usuário e outra, denominada compartilhada, por ser entendida como
comunhão de saberes entre o trabalhador de saúde e usuário, contendo aproximações
aos
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pressupostos da Teoria da Ação Comunicativa. Por outro lado, a observação não participante permitiu
identificar como se processa a comunicação em momentos de encontro entre o trabalhador de saúde e
usuário, evidenciando uma prática de comunicação unilinear e instrumental, baseada na normatização
sobre a vida dos usuários, sem a presença do intercâmbio de saberes. A comunicação nas práticas em
saúde necessita superar o aspecto
unilinear, para a busca de um modelo dialógico, que esteja
concatenado com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Os trabalhadores de saúde
devem ser instrumentalizados para o exercício de práticas comunicativas dialógicas, tanto durante a
graduação como nos processos de educação permanente em saúde, de modo que possam ser
vivenciadas tanto em ações individuais como grupais, um diálogo que permita o intercâmbio entre o
saber técnico-científico e o saber popular.
Palavras-chave: Comunicação, Cuidado da criança, Educação em saúde, Pesquisa qualitativa, Saúde
da família.

Abstract: Communication as a tool in health educational pratices has been linked to several moments in
which occurs the relationship between health worker and the user of the Unified Health System. The goal
of this thesis is: know what the concept that health workers and users have on communication in the care
of children under two years and investigate how it processes the practices of communication and health
education in the context of the Family Health Strategy.
The type of the study is qualitative, was
developed in a Family Health Unit in the city of Jaboatão dos Guararapes-Pernambuco, with health
workers and users (mothers/caregivers of children under two years), using as instruments to data collect
semistructured interviews and non-participant observation. The interviews were conducted in the Unit
and users homes and the observation was made in the childcare nursing consultations, dental care and
the health
education group. Data were recorded and transcribed for analysis by Content Analysis
technical in the thematic modality, as proposed by Bardin. It was adopted as the theoretical mark the
Habermas Communicative Action Theory, which has important theoretical elements for the analysis of
interactive processes, such as the guidelines of the Family Health Strategy which include the sharing of
knowledge and experience among health workers and assisted users. Participated 11 health workers
and 33 caregivers/ mothers of children aged zero to two years, of which 19 participated in semistructured
interviews and 14 in non-participant observation. The results regarding the communication concept by
health workers and users showed two communication concepts, one of them called instrumental, for its
features geared to the domain and transfer of information towards the health worker to the user, and the
another one called shared, for be understood as a communion of knowledge between health worker and
user, containing approaches to the Communicative Action Theory assumptions. On the other hand, the
non-participant observation allowed to identify how it processes communication in moments of meeting
between the health worker and user, showing a practice of unilinear and instrumental communication,
based on the normalization of the lives
of users, without the presence of knowledge exchange.
Communication in health practices need to overcome the unilinear appearance, to search for a dialogical
model, which is concatenated with the Unified Health System principles and guidelines. Health workers
should be exploited for the exercise of dialogic communication practices, both during graduation and in
Health Permanent Education processes, so that should be experienced in both individual and group
actions, a dialogue that allows the exchange between the technicalscientific knowledge and popular
knowledge.
Key words: Communication, Health Education, Child Care, Family Health, Qualitative Research.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ufpe.br/posca/images/documentos/teses_e_cissertacoes/tese_maria_wanderlwya_5_do.pdf
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REICHERT, Altamira Pereira da Silva. Vigilância do desenvolvimento neu ropsicomotor de lactantes
na estratégia de saúde da família. 2011 . p. 142. Tese de Doutorado (Doutorado em saúde da criança
e do adolescente) - Universidade. Pernambuco; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Crescimento e desenvolvimento: avaliação, fatores determinantes e programas de
intervenção
Orientador: Lima, Marília de Carvalho
Resumo:.O acompanhamento sistemático do desenvolvimento neuropsicomotor nos dois primeiros anos
de vida é de fundamental importância, pois é nesta fase que as crianças melhor respondem aos
estímulos do meio ambiente, facilitando o desenvolvimento adequado ou recuperação de um possível
atraso em tempo hábil. Observa-se que os enfermeiros não estão preparados para realizar a vigilância do
desenvolvimento infantil, pois sua consulta está mais dirigida para o acompanhamento do crescimento,
em detrimento da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Esta tese teve como objetivo
implementar e avaliar o impacto de um programa de capacitação em vigilância do desenvolvimento
infantil no contexto da Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), dirigido a
enfermeiros e avaliar as dificuldades e facilidades enfrentadas por eles durante o processo de
operacionalização desta intervenção educativa. O estudo realizado inicialmente foi quase experimental,
do tipo antes-depois, em uma amostra constituída por 45 enfermeiros do Distrito Sanitário III da cidade de
João Pessoa-PB, que atuam em Unidades de Saúde da Família, e 225 mães de crianças menores de
dois anos. A intervenção consistiu da realização de oficinas de capacitação com os enfermeiros sobre
vigilância do desenvolvimento infantil. Para a capacitação, foi utilizado, como referência, o Manual de
Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Contexto da AIDPI. A coleta de dados ocorreu de novembro de
2008 a abril de 2009, em três etapas: a primeira correspondeu à avaliação das práticas dos enfermeiros
com relação à vigilância do desenvolvimento infantil. As mães também foram entrevistadas após
atendimento do seu filho pelo enfermeiro; na segunda etapa, aplicou-se um pré-teste com os enfermeiros
para avaliar seus conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil antes da capacitação; na
terceira etapa, esses mesmos instrumentos foram repetidos quatro meses após a capacitação para os
enfermeiros e mães. Houve aumento significante de 1,2 pontos na média de acertos das questões sobre
os marcos do desenvolvimento infantil após a intervenção. As práticas de vigilância do desenvolvimento
aumentaram de 80% para 91%. Todos os enfermeiros passaram a perguntar a opinião das mães sobre o
desenvolvimento dos seus filhos e houve um aumento na utilização de instrumento sistematizado para
avaliação do desenvolvimento. Todos os enfermeiros afirmaram orientar as mães sobre como estimular o
desenvolvimento da criança. Posteriormente, no período de maio a junho de 2009 realizou-se um estudo
com abordagem qualitativa com onze enfermeiros que participaram de oficinas de capacitação. Os dados
foram analisados a partir do método de análise de conteúdo, utilizando-se a modalidade temática. Foram
identificados três núcleos temáticos: pontos dificultadores para aplicar os conhecimentos adquiridos;
pontos facilitadores proporcionados pelo curso e transformação da prática a partir dos conhecimentos
adquiridos na capacitação. Conclui-se que a intervenção educativa se mostrou efetiva, levando a
transformação das práticas dos enfermeiros, a partir da inclusão da vigilância do desenvolvimento infantil,
às ações realizadas na Estratégia de Saúde da Família. Recomendamos a necessidade de incorporar
conteúdos sobre esta temática no ensino de graduação em Enfermagem, Pediatria e em Residências de
saúde da família, saúde da criança e na Estratégia de Saúde da Família.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Desenvolvimento infantil, Educação em saúde, Enfermagem,
Saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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RODRIGUES, Rosane Suely May. Projeto Escola: educando para a captação de doadores de sangue.
2012 . p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Reibnitz, Kenya Schmidt
Resumo: Os resultados identificaram o fortalecimento da política da captação de doadores de sangue,
tendo como base a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e o próprio Projeto Escola. Além disso,
apontaram a eficácia e eficiência do projeto como estratégia de captação de doadores quando
comparado ao percentual de doações preconizado pela Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e
à filosofia que permeia a política. O terceiro manuscrito objetivou compreender a percepção sobre o
Projeto Escola do jovem doador de sangue como aluno que participou anteriormente de suas atividades.
Utilizou-se a entrevista como instrumento de coleta de dados, cuja análise possibilitou o desvelar das
seguintes categorias: doação por motivação intrínseca; destituição do medo, preconceitos e tabus;
comprometimento da escola para com a doação de sangue; continuidade e ampliação do projeto para a
doação de sangue. Os resultados identificaram que, para as estratégias serem eficientes, é fundamental
que sejam direcionadas às expectativas do público-alvo, que estimulem a solidariedade e a cidadania e
que suas ações, projetos e programas sejam avaliados, a fim de que seus objetivos sejam alcançados e
os custos e esforços para tais ações, recompensados. Conclui-se de forma global que os princípios e
diretrizes que norteiam o Projeto Escola estão de acordo com a Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, imbuídos da filosofia e da política que embasam a captação de doadores de sangue,
visando a doadores altruístas, espontâneos e não remunerados. Este estudo evidencia a necessidade e a
importância de ampliar-se o tema a novas pesquisas, a fim de suscitar a curiosidade e o interesse pelo
assunto e, dessa forma, novas contribuições e novas possibilidades em busca de doadores altruístas e
fidelizados.Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utilizou o Estudo de Caso como
método de pesquisa, seguindo a sistematização dos passos propostos por Ludke e André. Teve como
objetivos conhecer a influência do Projeto Escola como estratégia de captação de doadores de sangue
do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina de Florianópolis e compreender a percepção
sobre o Projeto Escola do jovem doador de sangue como aluno que participou anteriormente de suas
atividades. Teve como suporte teórico a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, a educação
libertadora de Paulo Freire e a solidariedade social segundo Maffesoli. Buscou-se compreender e analisar
a contribuição ou influência do Projeto Escola na decisão para a doação de sangue de doadores, alunos
envolvidos com o projeto em anos anteriores. Para este Estudo de Caso foram utilizados como
instrumentos de coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista individual. Para a
operacionalização da análise dos dados coletados, foi utilizada a análise temática apresentada por
Minayo. O período deste estudo se deu durante o primeiro semestre de 2010 até o segundo semestre de
2011. Os resultados desta tese proporcionaram a produção de conhecimento traduzida em 3
manuscritos. O primeiro manuscrito é uma revisão integrativa de literatura que teve como objetivo
conhecer as estratégias de captação de doadores de sangue utilizadas pelos serviços de hemoterapia e
identificar o perfil das publicações. O levantamento bibliográfico abrangeu as publicações nacionais e
internacionais de 2000 a 2009, tendo sido identificados 39 textos que compuseram a amostra do estudo.
Os resultados identificaram a escassez de publicações sobre o tema. As estratégias encontradas para
captação de doadores foram agrupadas como: acolhimento; campanhas; e estratégias educativas.
Observou-se a necessidade de maior socialização das estratégias de captação de doadores de sangue
utilizadas pelos hemocentros, a fim de possibilitar a troca de experiências entre os serviços contribuindo
para o aumento da captação de doadores de sangue. O segundo manuscrito objetivou conhecer a
influência do Projeto Escola do HEMOSC/Florianópolis como estratégia de captação de doadores de
sangue através de dados coletados em documentos sobre a legislação da hemoterapia, a Política
Nacional do Sangue e Hemoderivados, além do Projeto Escola. Foram investigados oito documentos
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oficiais e treze documentos técnicos no período de julho de 2010 a janeiro de 2011. Os dados coletados
resultaram em duas grandes categorias: Desvelando a filosofia da política da captação de doadores de
sangue, originada a partir dos documentos oficiais, e Desenvolvendo parceria entre saúde e educação a
favor da vida, a partir dos documentos técnicos.
Palavras-chave: Doadores de sangue, Educação em saúde, Serviço de hemoterapia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto
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GONÇALVES, Luciana de Oliveira. A condição humana e o cuidado de si de profissionais de saúde
docentes. 2012 . p. 184. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Filosofia e Ética em Saúde e Enfermagem
Orientador: Bub, Maria Bettina Camargo
Resumo: A condição humana e o cuidado de si são dois temas filosóficos em direta relação com a vida.
A condição humana,caracterizada pela
vitaactiva,é constituída por três atividades humanas
fundamentais -o trabalho, a obra e a ação. A cada uma destas atividades corresponde uma condição
básica para a vida do homem. Já o cuidado de si é constituído simultaneamente como um atributo e
uma necessidade universal dos seres humanos, regido por princípios de aplicação geral, embora
orientados para uma prática de caráter e responsabilidades individuais. A partir dos textos de Hannah
Arendt e Michel Foucault
buscou-se compreender a condição humana e o cuidado de si dos
profissionais de saúde docentes de uma universidade privada do sul do Brasil.Para tanto,buscou-se
descrever as características dos profissionais
de saúde docentes; identificar as atividades que
sustentam a condição humana; investigar as práticas de cuidado de si; e analisar as interfaces entre
condição humana e o cuidado de si. Nesta investigação foi utilizado método qualitativo, exploratório e
descritivo, com o intuito de chegar aos objetivos propostos. Para isso foi realizada entrevista semiestruturada com onze profissionais de saúde docentes. Após foi realizada análise de conteúdo temáticocategorial de acordo com as três etapas de análise (pré-análise, exploração do material e tratamento
dos
resultados, inferências e interpretação)conforme proposto por Minayo
(2007), Bardin (2010),
Oliveira (2008). Da análise das respostas dos profissionais de saúde docentes em relação às questões
que buscavam
revelar aspectos referentes à condição humana emergiram três
categorias – os
caminhos percorridos para a docência; o viver e sobreviver na universidade; e, a felicidade e as boas
obras na docência.Estas categorias originaram oito subcategorias. A partir da temática do cuidado de
si emergiram três outras categorias – as faces e as máscaras da saúde; a quebra do cotidiano e as
tentativas; e, o olhar voltado para si e o mover-se.Estas foram subdivididas em quatro subcategorias.
Ao final desta tese foi possível caracterizar os participantes como profissionais que renunciaram carreira
clínica e escolheram a docência. O preparo para ser docente foi feito após o ingresso na universidade,
na própria prática docente, isto é,foram aprendendo a “ser professor” no cotidiano do próprio trabalho. O
trabalho emerge como atividade central que sustenta a condição humana e a ausência do cuidado de si
se estabelece como resultado. As interfaces entre a condição humana e o cuidado de si ocorrem nos
aspectos relacionados à saúde e ao corpo.
Palavras-chave: Docentes, Filosofia, Saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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MALISKA, Isabel Cristina Alves. A implantação das políticas públicas de saúde em aids no
município de Florianópolis-SC. 2012 . p. 317. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: História da Enfermagem e Saúde
Orientador: Padilha, Maria Itayra
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo com perspectiva sócio-histórica, que teve como objetivo
geral compreender como se desenvolveram as políticas públicas relativas a aids no período de 1986 a
2010, no município de Florianópolis, tendo como referêncial teórico os princípios e diretrizes do SUS.
Utilizamos a perspectiva da Nova História, que se propõe a abordar os problemas sociais a analisá-los a
partir de diferentes
referenciais, contando com todas as fontes que possam contribuir para a
compreensão do fenômeno estudado. O contexto do estudo foi a Secretaria Municipal de Saúde de
Florianópolis. A coleta de dados se deu por fontes documentais primárias, secundárias e entrevistas.
Para realização das entrevistas, utilizamos a técnica da História Oral Temática. Foram entrevistados 17
profissionais de saúde que atuaram ou atuam direta ou indiretamente no Programa Municipal DST/Aids
do município no período de 1986 a 2010. Dentre estes profissionais havia sete enfermeiras, seis
médicos, duas assistentes sociais e duas psicólogas. Para análise dos dados coletados, utilizamos o
método de análise de conteúdo de Bardin. Foram observados todos os princípios éticos em todas as
etapas do estudo. Os resultados estão apresentados em quatro manuscritos: O primeiro, intitulado “O
surgimento da Aids e as primeiras respostas voltadas à epidemia no município de Florianópolis: um
estudo do período de 1986 a 1993”, descrevemos o contexto em que surgiram as primeiras ações em
resposta à epidemia da aids em Florianópolis; O segundo, intitulado “A política de redução de danos
em Florianópolis como estratégia de prevenção ao HIV/Aids: da
sua implantação aos seus
desdobramentos (1993-2007)” apresentamos como o Projeto de Redução de Danos, criado junto e a
partir do Programa Municipal DST/Aids de Florianópolis, evoluiu como estratégia de prevenção do
HIV/Aids entre os usuários de drogas injetáveis; o terceiro, intitulado “A implantação do Programa
Municipal DST/Aids em Florianópolis” analisamos como se consolidou o Programa Municipal DST/Aids
de Florianópolis a partir do
financiamento das ações pelo Banco Mundial, destacando as ações
realizadas no âmbito da vigilância epidemiológica, diagnóstico,
prevenção e assistência. O quarto,
intitulado “A reorganização da Política Municipal em DST/Aids em Florianópolis e as repercussões nos
âmbitos administrativo e assistencial”, analisamos como o processo de descentralização das ações em
DST/Aids se deu no município de Florianópolis no decorrer dos anos 2006-2010, bem como suas
repercussões no nível assistencial e administrativo. A partir destes resultados, confirmamos a tese que a
atenção integral à saúde das
pessoas que vivem com HIV/Aids, às populações vulneráveis e à
população geral exige integração de ações entre a macropolítica do SUS,
a política setorial em
DST/Aids e a política municipal de saúde. Isto implica no comprometimento, manutenção e integração
destas três instâncias, dividindo as responsabilidades e somando esforços no combate a epidemia.
Requer o investimento efetivo na atenção primária, no que diz respeito a formação continuada para a
incorporação das
ações de cunho preventivo e assistencial, a adoção de novas tecnologias
de
cuidado, o investimento na política de recursos humanos e a manutenção de uma política municipal que
possa conduzir todo este processo, mantendo uma vigilância contínua sobre a epidemia.
Palavras-chave: Enfermagem, historia da saúde, Políticas públicas de saúde, Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (aids), Sistema Único de Saúde (SUS).
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Abstract: This is a qualitative study with a socio-historical perspective, aimed at understanding how the
public policies on AIDS were developed during the period of 1986 to 2010, in Florianópolis, taking as a
theoretical referential, the principles and guidelines of SUS (Health System of Brazil). We used the
perspective of New Historicism, which aims to address social problems by analyzing them from different
angles, along with all sources that may contribute in understanding the phenomenon. The context of the
study was the Municipal Health Secretariat of Florianópolis. Data collection took place by primary and
secondary source documents and interviews. For the interviews, we used the thematic oral history
technique. We interviewed 17 health professionals who have acted or act directly or indirectly in the
Program Municipal STD/AIDS, in the city over the period of 1986 to 2010. Among these professionals,
seven were nurses, six were doctors, two were social workers and two were psychologists. For data
analysis, we used Bardin’s content analysis method and observed all ethical principles in all phases of
the study. The results were presented in four manuscripts. The first, entitled "The emergence of AIDS
and the first responses to the epidemic facing the city of Florianópolis: a study of the period of 1986 to
1993", describes the context in which the first actions in response to the AIDS epidemic in Florianópolis
emerged. The second, entitled "The policy of harm reduction in Florianópolis as a strategy to prevent
HIV/AIDS: from deployment to execution (1993-2007)", presents the Harm Reduction Project, which was
created by the Municipal government with regards to the STD/AIDS in Florianópolis and has evolved as
a strategy for the prevention of HIV/AIDS amongst injecting
drug users. The third, entitled "The
implementation of the Municipal Program STD/AIDS in Florianópolis", looks at what was consolidated
by the Municipal Program on STD/AIDS in Florianópolis from the financing actions carried out by the
World Bank and highlights the actions taken under surveillance, diagnosis, prevention and care. The
fourth, entitled "The reorganization of the Municipal Policy of STD/AIDS in Florianópolis and the
implications for the administrative and care sectors", analyzes how the process of the decentralization of
STD/AIDS took place in Florianópolis during the period of 2006 to 2010 and its repercussions on the
level of care and administration. From these results, we confirm on the thesis that comprehensive health
care for people living with HIV/AIDS in vulnerable populations and the general population requires the
integration of efforts between the macro
policy of SUS, the sectorial policy on STD/AIDS and the
municipal policy health. It is dependent on the commitment, maintenance and integration of these three
instances, dividing responsibilities and joining
efforts to combat the epidemic. It requires effective
investment in primary care, with regard to continuing education for the incorporation of preventive
actions and welfare, the adoption of new care technologies, the investment in human resource policies
and the maintenance of a municipal policy that can lead throughout this process and maintain a
constant surveillance of the epidemic.
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Health System (SUS), public health policies,
health histor, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100787
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VILLARINHO, Mariana Vieira. Evolução das práticas de cuidado dos trabalhadores da saúde às
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Catarina: no período de 1986 a 2006. 2012 . p. 287. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: História da Enfermagem e Saúde
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Resumo: Pesquisa sócio-histórica, com abordagem qualitativa, que tem por objetivo geral compreender a
partir das memórias dos trabalhadores da saúde, de um Hospital Referência em doenças infecto
contagiosas, suas estratégias de biossegurança, práticas de cuidado, comportamentos diante às pessoas
com HIV/aids, no período de 1986 à 2006. Utilizamos como referencial teórico, o conceito de
vulnerabilidade e risco, no contexto das práticas de saúde em meio ao surgimento da aids. O cenário do
estudo foi o Hospital Nereu Ramos (HNR), serviço referência estadual em doenças infecto contagiosas e
os sujeitos da pesquisa foram trabalhadores da saúde que atuaram e vivenciaram, direta ou
indiretamente, o cuidado às pessoas com HIV/aids, internadas na instituição, no período do estudo. Para
a coleta de dados utilizamos como método-fonte, a História Oral, a partir de entrevistas semi-estruturadas
com 23 trabalhadores da saúde, dentre estes quatro médicos, oito enfermeiras, quatro técnicos de
enfermagem, três auxiliares de enfermagem, um dentista, um nutricionista, uma assistente social e uma
psicóloga. Para análise dos dados coletados, utilizamos o método da análise de conteúdo, proposto por
Bardin. Conforme estabelece a Resolução nº 196/96 (CNS), foram observados todos os princípios éticos
em todas as etapas do estudo. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de quatro artigos. No
primeiro, intitulado "Risco e vulnerabilidade entre os trabalhadores da saúde no cuidado às pessoas com
HIV/aids no período de 1986 a 2006", apresentamos algumas das situações de vulnerabilidade e risco
vivenciada pelos trabalhadores da saúde no cuidado as pessoas com a doença, em meio ao surgimento
assustador da aids, no HNR, a destacar a não adesão as medidas de biossegurança caracterizada pela
resistência ao uso dos Equipamentos de Proteção Individuais, reencape das agulhas contaminadas,
descarte inadequado do material perfurocortante, correria, agitação do serviço, assim como a sobrecarga
de trabalho decorrente a falta de recursos humanos, agressividade e gravidade dos pacientes internados
no início da epidemia, dupla jornada de trabalho que por sua vez levaram ao cansaço e falta de atenção.
No segundo artigo, intitulado "Estratégias de biossegurança dos trabalhadores da saúde no cuidado às
pessoas com HIV/aids, no período de 1986 a 2006", identificamos em um cenário em que a real forma de
transmissão do HIV era desconhecida, as principais mudanças, estratégias de biossegurança
experienciadas e/ou desenvolvidas pelos trabalhadores da saúde em suas práticas laborais, no sentido
de minimizar e/ou evitar os acidentes de trabalho envolvendo material biológico possivelmente
contaminado.
Palavras-chave: Aids, Biossegurança, Enfermagem, historia da saúde, Políticas públicas de saúde,
Profissionais da Saúde.

Abstract: A socio-historical research with a qualitative approach, aimed at understanding, from the
reports/memories of health workers, in an infectious-diseases reference hospital, of the biosecurity
strategies of care practices and behaviors towards people with HIV/AIDS during the period 1986-2006.
The concept of vulnerability and risk was used as theoretical framework in the context of health practices
among the onset of AIDS, The study's scenario was the Hospital Nereu Ramos (HNR) state reference
hospital in infectious diseases, the research subjects were health workers who worked and has
experience, directly or indirectly, in the care of people with HIV/AIDS and was admitted to the institution
during the study period. For the method of data collection, Oral History was used as the method-source to
form semi-structured interviews with 23 health workers, which comprises of four doctors, eight nurses, four
nursing technicians, three nursing assistants, a dentist, a nutritionist, a social worker and a psychologist.
For data analysis, we used the method of content analysis proposed by Bardin. As established by
Resolution No. 196/96 (CNS) all ethical principles in all phases of the study were observed. The results
obtained are presented in the form of four articles. In the first, entitled "Risk and vulnerability among health
workers who provide care for people with HIV/AIDS during the period 1986-2006", highlights some of the
risks and vulnerabilities faced by health workers in caring for people with the disease. Amid terrifying AIDS
emergencies in HNR, the article emphasizes the non-adherence to the biosecurity measures
characterized by resistance to the use of Personal Protective Equipment in the recapping of contaminated
needles and improper disposal of sharp instruments due to the rush and excitement of service and work
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overload due to lack of human resources, aggressiveness and severity of patients admitted at the
beginning of the epidemic and the duo workdays, which in turn led to fatigue and inattention. In the second
article, entitled " In the second article, entitled "Strategies of health biosecurity in the care of people with
HIV/AIDS during the period 1986-2006", a scenario was identified in which the actual form of HIV
transmission was unknown, the major changes were experienced by biosecurity strategies which were
developed by health workers in their working practices in order to minimize and/or prevent occupational
accidents with potentially contaminated biological material. It highlights the interest in search studies and
knowledge about AIDS and the exchange of knowledge among health professionals of the HNR and other
institutions of Santa Catarina, the proper work process, by adopting biosecurity measures, to raise the
attention and caution during procedures, and also addresses the ministerial recommendations and
protocols from post-accident conduct in order to prevent HIV transmission in situations where occupational
exposure could not be avoided.
Key words: Health Professionals, Nursing, AIDS, biosecurity, health history, health policies.
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BAGGIO, Maria Aparecida. Acontecendo o cuidado "do nós" nos movimentos e ondulações dos
processos interativos no ambiente hospitalar. 2012 . p. 288. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Políticas, Gestão e Avaliação do Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Erdmann, Alacoque Lorenzini
Resumo: Os profissionais de enfermagem e de saúde por atuarem no campo da saúde humana se
relacionam e interagem com múltiplas pessoas, constituindo experiências de cuidado em condições
diversas, as quais integram um cuidado multidimensional e sistêmico, que em sua circularidade
processual, vai e vem, fortalecem relações, estabelecendo um cuidado amplo e complexo, o cuidado "do
nós". Estudo de abordagem qualitativa, tendo como questão de pesquisa: como os profissionais de
enfermagem e de saúde experienciam e significam as relações no processo de cuidado "do nós"? Os
objetivos foram compreender como os profissionais de enfermagem e de saúde experienciam e
significam as relações no processo de cuidado "do nós" e, elaborar uma estrutura teórico-filosófica das
relações no processo de cuidar "do nós". O pensamento complexo foi o referencial teórico e a teoria
fundamentada nos dados foi o referencial metodológico. Foram participantes vinte e cinco profissionais
de enfermagem e de saúde de um hospital universitário localizado ao Sul do Brasil. O estudo foi
conduzido nos princípios da amostragem teórica com a análise comparativa e hipóteses amostrais
conformando quatro grupos amostrais, sendo o primeiro grupo constituído por seis profissionais de
enfermagem (de nível técnico e superior) de uma unidade de cuidados cirúrgicos (unidade aberta) e o
segundo grupo por cinco profissionais de saúde (enfermeiro, médico, nutricionista, psicóloga,
farmacêutica, assistente social) dessa unidade. O terceiro grupo foi formado por onze profissionais de
enfermagem e de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicóloga, fonoaudióloga,
assistente social) de uma unidade de cuidados intensivos neonatais (unidade fechada), e o quarto grupo
amostral foi constituído por três diretores do hospital estudado (diretoria geral, de enfermagem e de apoio
assistencial), que também são profissionais de enfermagem e de saúde (médico, enfermeira e
farmacêutica). Por fim, o fenômeno evidenciado foi comparado e as hipóteses do estudo confirmadas,
obtendo-se a saturação dos dados com a formação do quarto grupo amostral. A coleta dos dados ocorreu
no período de março a julho de 2011, por meio de entrevista individual, semiestruturada. O procedimento
de codificação sistemática dos dados através das etapas de codificação aberta, axial e seletiva permeou
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o processo analítico, o qual foi construído na perspectiva paradigmática, constituída por cinco
componentes (contexto, causa, condição interveniente, estratégias e consequências) que explicam o
fenômeno ou categoria central, formada por oito categorias e vinte e seis subcategorias. As categorias
"Conhecendo a instituição" e "Significando a gestão" formam o contexto; as categorias "Percebendo os
movimentos e ondulações das relações e interações humanas" e "Significando a saúde do profissional de
enfermagem" são condições causais; as categorias "Deparando-se com a tecnologia e com o declínio do
cuidado humano" e "Significando o viver em uma sociedade moderna/pós-moderna/globalizada" apontam
as condições intervenientes; a categoria "Processando o cuidado "do nós" nas relações e interações
humanas" representa as estratégias e a categoria "Identificando a circularidade processual de cuidar e
ser cuidado" diz respeito a consequência do fenômeno ou categoria central. O fenômeno encontrado foi:
"Acontecendo o cuidado "do nós" nos movimentos e ondulações dos processos interativos no ambiente
hospitalar"..Assim, sustenta-se a tese de que através das relações/interações/associações entre os seres
humanos, os profissionais de enfermagem e de saúde constroem na sua prática de cuidar/cuidado um
conjunto de significados, que se conformam numa estrutura de referência do processo de cuidado
mutuamente coletivo, o cuidado "do nós", que acontece na circularidade dos processos de cuidar, ser
cuidado e sentir-se cuidado, entendido como relacional e processual, animado por constantes
movimentos e ondulações advindos dos processos interativos no ambiente hospitalar e fora dele, tendo
forte relação com o viver em uma sociedade moderna/pós-moderna/globalizada. O cuidado "do nós"
aponta-se como uma concepção de cuidado numa dimensão mais abrangente, processual, complexa e
coletiva, importante para a saúde e o viver humano.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Enfermagem, Filosofia em enfermagem, Relação Interpessoal,
Relações interprofissionais, Relações profissional-família, Relações profissional-paciente.

Abstract: Because nursing and health workers act in the field of human health, they relate and interact
with multiple individuals, establishing care experiences in diverse conditions, integrating multidimensional
and systemic care, which comes and goes in its procedural circularity, strengthening relationships and
establishing a broad and complex care, the care "of us". The guiding question of this qualitative study is:
how do nursing and health workers experience and signify relationships in the care "of us" process? The
objectives were to understand how nursing and health workers experience and signify relationships in the
care "of us" process and develop a theoretical-philosophical structure of the relationships in the care "of
us" process. The complex thinking framework was the theoretical framework and grounded theory was the
methodological framework. Twenty-five nursing and health workers from a university hospital located in
the South of Brazil participated in this study. The study was conducted according to the principles of
theoretical sampling with comparative analysis and sample hypotheses forming four sample groups. The
first group was composed of six nursing workers (at technical and college levels) from a surgical care unit
(open unit); the second group was composed of five health professionals (a nurse, physician, nutritionist,
psychologist, pharmacist, and social worker) from the previous unit; the third group was composed of 11
nursing and health workers (nurses, nursing technicians, physicians, psychologist, a speech therapist, and
a social worker) from a neonatal intensive care unit (closed unit); while the fourth group was composed of
three directors from the studied hospital (general, nursing, and care support boards), who are also nursing
and health workers (physician, nurse, and pharmacist). Finally, the phenomenon was compared and the
study's hypotheses were confirmed; data saturation was achieved with the fourth sample group. Data
were collected from March to July, 2011 through semi-structured interviews, individually conducted. The
procedure of systematic data encoding through open, axial and selective encoding, permeated the
analytical process, which was constructed from the paradigmatic perspective, composed of five
components (context, cause, intervenient condition, strategies and consequences) that explain the
phenomenon or core category, formed by eight categories and 26 subcategories.
Key words: Working environment, Nursing, Interpersonal relations, Interprofessional relations,
Professional-patient relations, Professional-family relations, Philosophy Nursing.
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WATERKEMPER, Roberta. Formação da atitude crítica e criativa do acadêmico de enfermagem na
disciplina de fundamentos para o cuidado profissional: um estudo de caso. 2012 . p. 325. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Prado, Marta Lenise do
Resumo: O desenvolvimento da capacidade crítico-criativa é um ato que vai além da transmissão de
conhecimento. Em decorrência dessa constatação, busca-se cada vez mais colocar em prática
metodologias de ensino-aprendizagem com possibilidades de desenvolver nos educandos tais
características. No momento, o debate volta-se para uma educação emancipadora e libertadora, que abra
espaço para que o aluno participe do seu educar e seja corresponsável por ele, sendo o professor um
facilitador desse processo. No entanto, para que isso se efetive, as instituições de ensino, sejam elas
públicas ou privadas, precisam repensar seus projetos político-pedagógicos e adequá-los a esse novo
paradigma. Este estudo configura-se como uma investigação qualitativa, na modalidade estudo de caso,
cujo objetivo foi identificar como a disciplina de Fundamentos para o Cuidado Profissional (DFCP), do
curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, contribui para
a formação de um aluno com atitude crítica e criativa. A população de estudo foi constituída de 14 alunos
da DFCP, turma 2010/1. Como proposta metodológica para a coleta de dados foram utilizadas as
técnicas de observação não participante, roteiro de entrevista e análise documental. Para a organização
dos dados utilizou-se o programa Atlas.ti 5.0. O processo de análise foi direcionado pela proposta
operativa de Minayo (2010), e o referencial teórico foi fundamentado nas ideias pedagógicas de Paulo
Freire. A análise possibilitou a construção de 4 categorias operativas: "ser a sombra - a consciência de si
do acadêmico de enfermagem", "a escuridão - a consciência de mundo do acadêmico de
enfermagem","Ser para si" ao "vir a ser": sobre a construção da autonomia pelo acadêmico de
enfermagem", "O desenvolvimento da atitude crítica na disciplina de fundamentos para o cuidado. Os
resultados revelam que os alunos, ao entrar na DFCP, apresentam uma consciência ingênua de si. Para
eles, aprender consiste na obrigação de estudar e reproduzir o conhecimento transmitido sem um pensar
de si sobre o mundo e no mundo, por isso mesmo alienado. Também compreendem que o professor
deve transmitir o conhecimento e que o aprender somente acontece na relação entre aquele que ensina e
aquele que aprende.Como alunos, na DFCP, conseguiram se perceber enquanto pessoas e alunos em
formação, perceber suas dificuldades, facilidades e superações. Aprenderam pelo inacabamento a se
organizar para estudar, a ler, a escrever e a se comunicar através de atividades de escrita em portfólios e
da oralidade nas socializações das discussões teóricas e das vivências nos cenários de cuidado como
expressão da autonomia. Entre as contribuições da DFCP na atitude crítica dos alunos está a criação de
espaços de liberdade. E em sentir-se livre. Dentro de uma proposta que busca desenvolver a sua
criticidade não é coerente oprimir a liberdade de agir dos alunos. É através dessa liberdade para ser que
os alunos motivam-se, pois instiga sua curiosidade na busca de aprender, ad-mirando o mundo e
refletindo sobre ele. Os sujeitos relatam a sensação de liberdade, bem como demonstram, através de
seus comportamentos e tomadas de decisão em seu dia a dia, nos diferentes ambientes de
aprendizagem, essa possibilidade. O modelo de ensino tradicional criado no contexto histórico e político
do Brasil e ainda presente nos diferentes níveis de ensino dificulta a mudança de atitudes dos alunos,
porém não é sinônimo de impossibilidade. A consciência é um aspecto indissociável da compreensão e
constitui-se como fator fundamental do desenvolvimento da atitude crítica defendida por Freire. Ser crítico
envolve conscientização. Estar no mundo, na realidade, significa testá-lo. Quanto mais os alunos
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desenvolvem essa capacidade de, ao estar no mundo, desvelá-lo, ad-mirando-o, mais alcançam a sua
essência. Ela existe estando na realidade, e nesse caso no contexto da aprendizagem.
Palavras-chave: Acadêmico de Enfermagem, Educação Crítica, Estratégias de ensino-aprendizagem.

Abstract: The development of critical-creative capacity is an act that goes beyond the knowledge
transmission. Due to this finding, it´s seek to increasingly put into practice methods of teaching and
learning with opportunities to develop these characteristics in students. At present, the discussion turns to
a liberating and emancipating education that opens space for the student to participate in their learning
and be co-responsible for it, being the teacher a facilitator of this process. But, to become this effective in
educational institutions, whether public or private, it need to rethink their pedagogical projects and tailor
them to this new paradigm. This study appears as a qualitative research on the modality, case study,
whose objective was to understand how the pedagogical proposal of the Fundamentals for Professional
Care Nursing Discipline (DHCP), of Undergraduate Nursing Program at Federal University of Santa
Catarina (UFSC) contributes to the development of a critical and creative student attitude. The study
population consisted of 14 students in the classroom setting at DHCP 2010.1. As a methodology for data
collection techniques were used: a non-participant observation, Interview and documentary analysis. The
review process was directed by the Minayo (2010) operative propose. The theoretical framework was
based on pedagogical ideas of Paulo Freire. The analysis enabled the construction of four operative
categories: "To be a shadow - self-awareness of the nursing student," "darkness - the awareness of the
nursing academic world", "Being for itself" to "prove" of the nursing student - be autonomous, "The
development of critical attitude on discipline grounds for caution.nursing student - be autonomous and
Nobody is critical: the development of critical attitude. The results revealed that the student, entering the
setting DHCP, presents a naive consciousness of itself. Learning consists of an obligation to study and
reproduce the knowledge passed without a thought of himself on the world and the world, so even
alienated. They also understand that the teacher must impart knowledge and learning only happens in the
relationship between who teaches and who learns. As students in setting DHCP, could be seen as people
and students in training, their difficulties, facilities and overruns. They learned to organize the
incompleteness to study, read, write and communicate through writing activities in portfolios and orality in
socialization, in theoretical discussions and experiences in care environments as an expression of
autonomy. Among the contributions of the setting DHCP in the critical attitude of the student is creating
spaces of freedom, feel free. Through this freedom to be what motivates the student himself, instigates his
curiosity in the pursuit of learning, ad-targeting the world and reflecting on it. The subjects reported the
feeling of freedom and demonstrate through their behavior and decision making in different learning
environments, such a possibility. The traditional teaching model created in the historical and political
context of Brazil, and still present in the different levels of education, difficult to change attitudes of the
student, but is not synonymous with failure, as demonstrated in this study. Consciousness is an
inseparable aspect of the understanding and development of critical attitude advocated by Freire. Being
critical involves awareness. It means being in the world actually test it. The more the student develops this
capability, while being in the world, unveil it, re-looking at him, reaches more than its essence. It exists
and is actually in this case, in the context of learning.
Key words: Critical Education, Nursing students, teaching and learning strategies.
Acesso remoto ao texto integral: repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96384/309937.pdf?...1

Nº de Classificação: 17955
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BECKER, Sandra Greice. O cotidiano do cuidado em saúde mental: memórias e representações
sociais de trabalhadores. 2012 . p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano e o imaginário no processo saúde e doença
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Por muito tempo, os portadores de doenças mentais foram considerados alienados. Eram
vistos como pessoas que viviam fora da realidade, sem capacidade para entender e exercer seus
direitos. Hoje essa história mudou e a luta diária é para que os usuários dos serviços de Saúde Mental
possam ter um tratamento qualificado e humanizado. Contudo,
apesar dos avanços do modelo
assistencial e da proposta de humanização do cuidado, o processo de reforma psiquiátrica apresenta
heterogeneidade em relação à velocidade da implementação das políticas propostas, e Manaus aparece
neste contexto como uma das últimas capitais brasileiras a implementar os serviços substitutivos do
manicômio. Vivenciando esta realidade e buscando compreender essas questões, desenvolveu-se a
tese de que existem elementos nas Representações Sociais dos trabalhadores em Saúde Mental do
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro - CPER que guiam a forma e a organização do cuidado em Saúde
Mental e que podem influenciar na implementação dos dispositivos substitutivos do Manicômio. Para
validá-la, delineamos como objetivo geral desta pesquisa compreender as representações sociais e
memórias sobre o cuidado dos Trabalhadores de Saúde Mental do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro
em
Manaus/AM. O estudo foi qualitativo, na modalidade do estudo de caso
único sobre as
representações sociais dos trabalhadores sobre o cuidado. Os participantes foram 24 trabalhadores,
tendo como critérios de inclusão: trabalhar diretamente com o paciente e possuir tempo médio de
vínculo institucional de 20 anos. As informações foram obtidas através de entrevistas semi-estruturadas,
que se desenvolveram no primeiro semestre do ano de 2010, em Manaus. A exploração do conteúdo
das entrevistas foi realizada com base na análise de conteúdo categorial temática. Nos resultados obtidos
destacam-se as lembranças dos trabalhadores, marcadas por um primeiro momento, nomeadas como
“era muita gente”, caracterizado pelo grande número de pacientes, pela falta de infraestrutura para
abrigá-los, pela precariedade dos equipamentos e pelo reduzido número de profissionais com formação
para atuarem na atenção em saúde mental. As memórias sobre o momento que nomeamos como “a
primeira reforma” apontaram as mudanças na estrutura da instituição, com a construção de novos
pavilhões, redistribuição dos internos de acordo com as necessidades de
atenção, abertura de
concursos públicos para ingresso de profissionais
que integraram a equipe multiprofissional e
implementação de projetos
terapêuticos e laborais. As representações dos trabalhadores sobre o
cuidado foram organizadas como cuidado (des)humano, cuidado como escuta e como estar-junto. Os
trabalhadores em saúde mental do CPER
expressaram, em seus depoimentos, transformações
significativas nos
modos de cuidar ao longo do tempo, destacando aspectos relacionados,
principalmente, à proximidade dos profissionais com a gestão e à
capacidade de escuta e de
relacionamento interpessoal entre profissionais, pacientes e familiares como importantes estratégias de
mudanças na atenção à saúde mental. O presente estudo foi encaminhado à avaliação do Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Universidade Federal de Santa Catarina – CEP/UFSC,
aprovado pelo Parecer n 315/2009.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Memória, Psiquiatria, Representação social, Saúde mental.

Abstract: For a long time, the mentally ill were considered alienated. They were seen as people living
outside reality, unable to understand and exercise their rights. Nowadays the story has changed and
there is a daily struggle for users of mental health service receiving a skilled and humane treatment.
However, despite advances in caregiving model and
the proposal of caregiving humanization, the
psychiatric reform process presents heterogeneity relative to the implementation speed of the proposed
policies, and Manaus appears in this context as one of the last Brazilian capital to implement caregiving
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services substituting those of insane asylums. Experiencing this reality and trying to understand these
issues, it was developed a thesis that there are elements in the social representations of mental health
workers in Eduardo Ribeiro Psychiatric Center - ERCP guiding the shape and organization of mental
health care that may influence the implementation of substitute devices to the insane asylum. To
validate it, the general objective outlined to this research is understanding the social representations and
memories on caregiving of mental health workers in Eduardo Ribeiro Psychiatric Center in Manaus /
AM. The study was qualitative, as single case study on the staff representations about social care. 24
workers participated, with the following inclusion criteria: working directly with patients and having an
average institutional affiliation of 20 years. Information was obtained through semi-structured interviews,
developed in the first semester of 2010, in Manaus. The exploitation of the interviews content was
based on the thematic category analysis. In the results obtained the workers memories were remarkable,
marked by a first time, named as "there were many people" characterized by a large number of patients,
lack of infrastructure to house them, precariousness of equipment and few professionals trained to work
in mental healthcare. The memories of the time we have named as the "first reformation" showed changes
in the institution structure, with the construction of new pavilions, patient redistribution according to care
needs, opening of public selection for the entry of professionals to integrate the multidisciplinary team
and
implementation of therapeutic and labour projects. Workers' caregiving
representations were
carefully organized as (un) human care, care as listening and care as being-together. Mental health
workers of ERCP
expressed, in their statements, significant changes in care modes over
time,
detaching related aspects, mainly, to the proximity of professionals with management, and listening skills
and interpersonal relationships among professionals, patients and family members as important tactics
for change in mental healthcare. The present study was referred to the evaluation of the Ethics in Human
Research Committee, of Universidade Federal de Santa Catarina - CEP / UFSC approved by Opinion
No. 315/2009.
Key words: Menthal Health, Social Representations, Nursing.
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BORGES, Laurete Medeiros. A formação ética na profissionalização do técnico de enfermagem:
desafios da relação educação-trabalho. 2012 . p. 217. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Processo de Trabalho em Saúde
Orientador: Ramos, Flávia Regina Souza
Resumo: O estudo analisou a formação ética na profissionalização do técnico de Enfermagem em sua
relação com o mundo do trabalho. Os objetivos específicos foram: Identificar as competências relativas
à formação ética expressas nos currículos dos cursos técnicos de Enfermagem e sua relação com o
contexto histórico-político da educação profissional na área; Conhecer as experiências pedagógicas
para a formação ética desenvolvidas nos cursos técnicos de Enfermagem de duas escolas do Sul do
Brasil; Discutir as questões éticas nos contextos de trabalho (estágios supervisionados) do técnico de
Enfermagem a partir das experiências teórico-práticas de professores e estudantes desses cursos.
Trata-se de estudo qualitativo, exploratório e descritivo, envolvendo 49
participantes, sendo 32
estudantes e 17 professores de duas escolas
profissionalizantes, uma pública e uma privada,
localizadas no Sul do Brasil. Os dados foram obtidos por meio de estudo documental, entrevistas
semiestruturadas (professores) e dois grupos focais (estudantes). Na organização e no tratamento dos
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dados qualitativos utilizou-se o software Qualiquantisoft (R) , que permitiu o armazenamento, a
codificação e a integração desses dados, embora tenha sido dispensado o recurso de tratamento do
discurso do sujeito coletivo, uma das finalidades desse aplicativo. Das entrevistas e dos grupos focais
arquivados individualmente extraíram-se as expressões- chave e ideias centrais, que foram agrupadas
em três categorias relativas aos professores, três relativas aos estudantes e duas relativas à pesquisa
documental nos projetos político-pedagógicos dos cursos. Os resultados
foram relatados em três
subcapítulos, articulando categorias das diferentes fontes. No primeiro, o objeto norteou as experiências
pedagógicas na formação ética para uma assistência humanizada, focando os valores éticos para o
cuidado humanizado, as experiências pedagógicas e os limitantes à expressão da ética no trabalho
concreto. No segundo subcapítulo foram discutidas as principais questões éticas que emergem ao longo
da formação do técnico de Enfermagem nos
contextos de trabalho (estágios supervisionados),
revelando dicotomias,
dificuldades de priorizar as competências éticas e legislação e exercício
profissional X instrumentos da formação: distanciamentos e aproximações. No terceiro, o foco foi a
inserção e o desenvolvimento das competências éticas nos projetos político-pedagógicos. Os cursos
expressam propósitos de formar profissionais cidadãos que aliem competências técnicas e éticas, com
autonomia intelectual e pensamento crítico, mas enfrentam grandes dificuldades para concretizar a
dimensão ética da formação para além de uma perspectiva disciplinar, pontual e deontológica. Os
sujeitos apontam para a limitada capacidade de a escola influir decisivamente na educação ética e para
diversas circunstâncias intervenientes, relacionadas ao processo educativo, à formação do educador e
aos cenários reais de trabalho. Há, ainda, invisibilidade das questões éticas nos currículos, organizados
sob a
lógica do ensino deontológico, com metodologias insuficientes e
professores pouco
instrumentalizados. Os desafios presentes estão vinculados à reorientação das práticas pedagógicas,
ao desenvolvimento da capacidade de julgamento moral e à maior valorização da profissão no sentido
de superar limites dessa formação.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Enfermagem, Ética.

Abstract: The study analyzed the formation of professional ethics in nursing
technician in thier
relationship with the world of work. The specific objectives were to: identify the skills training on ethics as
expressed in the curricula of technical courses in nursing and its relationship to the historical and
political context of professional education in the area; know the educational experience developed in the
ethical training in technical courses of Nursing two schools in the southern part of Brazil; discuss ethical
issues in the contexts of work (supervised internship) of the nursing technician experience from nursing
theory / practice of
teachers and students of these courses. It is a qualitative , exploratory
and
descriptive study, involving 49 participants, 32 students and 17 teachers from two colleges, one public
and one private, located in the
southern part of Brazil. Data were obtained through the study of
document and, semi-structured interviews (teachers) and two focus
groups (students). In the
organization and processing of qualitative data, we used the Qualiquantisoft (R) software, that allows the
storage, coding and integration of these data, although the appeal was dismissed for the treatment of
the collective subject discourse, one of the purposes of this application. From interviews and focus
groups was filed individually and extracted the expressions and key central ideas that have been
grouped into three categories relating to teachers, students and three for two categories relating to
documentary research on the political teaching of the courses. The results were reported in three subchapters, linking different categories of sources. At first, the object was the educational experience in the
ethical for a humanized, focusing on ethical values for the humane care, educational experiences and
limiting the expression of specific work ethic. In the second sub-chapter that discussed the main ethical
issues that arise over the formation of the practical nurse in the Work context (supervised practice),
revealing dichotomies, difficulties to prioritize the skills and ethics legislation and professional training x
tools: distances and approximations. In the third, the focus was on integration and development of ethical
skills in teaching political projects. The express purposes of courses to train professional citizens that
combine technical and ethical, with critical thinking and intellectual autonomy, but are struggling to
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realize the ethical dimension of education beyond a disciplinary perspective, timely and professional
conduct. The subjects pointed to the limited capacity of
the school have a decisive influence on
education and ethics for various circumstances involved, related to the educational process, the training
of educators and the real work scenarios. There are also invisibility of ethical issues in the curriculum,
organized under the logic of teaching ethics, methodologies and insufficient little exploited teachers. The
present challenges are linked to the reorientation of teaching practices,
the development of moral
judgment and greater appreciation of the profession in order to overcome limitations of such training.
Key words: Nursing, Ethics, Nursing Education.
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RAVELLI, Ana Paula Xavier. e-PORTFÓLIO: Aprendizagem Baseada em Problemas no Cuidado de
Enfermagem no Puerpério Imediato/Greenberg. 2012 . p. 261. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Santa Catarina;
2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Pesquisa Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem.
Orientador: Dal Sasso, Grace Teresinha Marcon
Resumo: A globalização deu novo impulso aos educadores em mudar e transformar os modos de
ensinar, incitando o processo de ensino- aprendizagem, com a inserção das Tecnologias da Informação
e
Comunicação (TICs), destacando neste estudo o Portfólio Eletrônico
(PE).Objetivos:Avaliar a
contribuição da ferramenta PE no processo de
formação do acadêmico de Enfermagem, de uma
Universidade Pública Estadual, para o desenvolvimento do seu pensamento critico e aprendizagem
colaborativa para o cuidado no período puerperal imediato/Greenberg, fundamentada na aprendizagem
baseada em problemas. Identificar a produção do conhecimento em enfermagem no período pós-parto
imediato período Greenberg, nos últimos 5 anos, de
2005 a 2009;Demonstrar os resultados da
aplicabilidade do ePortfólio no ensino universitário nos últimos 5 anos, de 2005 a 2009;Desenvolver
uma estrutura de ePortfólio para o cuidado puerperal com os alunos do 3° ano do curso de Enfermagem
a partir da aprendizagem baseada em problemas, utilizando a ferramenta Exabis® no ambiente de
gerenciamento da aprendizagem Moodle®;Aplicar e analisar com os alunos do curso de Enfermagem de
uma Universidade Pública Estadual a estrutura de ePortfólio/Exabis® no cuidado puerperal imediatoperíodo Greenberg.Método:produção tecnológica, estudo quantitativo, semi-experimental. Amostra não
probabilística intencional, com 28
estudantes [grupo experimental(X) e controle(Y)], curso de
Bacharelado em Enfermagem, de uma Instituição Pública de Ensino Superior, na cidade de Ponta
Grossa, Paraná, Brasil e, os critérios de inclusão foram:
alunos do curso de Bacharelado em
Enfermagem que estivessem matriculados e cursando a disciplina de Saúde Materno-Infantil no ano de
2011. O desenvolvimento metodológico aconteceu no ambiente Moodle®, com a tecnologia educativa,
PE/Exabis® na versão 2.1,
norteada pelas fases da Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP).Houve Pré-teste, a intervenção didática utilizando ABP (com PE/Exabis®-X,sem -Y) e Pós-teste.
A avaliação do PE a partir do modelo ISO 9126-4 (Eficácia,Produtividade,Segurança e
Satisfação),escala do tipo Likert: tendo como média alvo mínima 3 (Bom). Teve aprovação do Comitê de
Ética da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Parecer n°64/2011, protocolo 02304/11.Resultados:
Constatou que não houve significância estatística antes e após a aplicação do PE, apesar da diferença
entre as notas (X). Constatou aprendizado, observado nas médias alcançadas (grupoX, pré) 7.46 e
(grupoX,pós) 8.57, tendo um aproveitamento de 1.11. Na avaliação, a.
maior média entre os
acadêmicos foi nas características de Segurança (4.50) e entre os docentes, a Produtividade, (4.66),
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como também. utilização PE/Exabis® promoveu interatividade para o desenvolvimento do pensamento
crítico em todas as fases da ABP.Conclusões: evidenciou que o PE/Exabis® possui características
técnicas (ISO/IEC 9126-4) adequadas para aplicação na área de educação em enfermagem; bem
como, o aluno com PE/Exabis® pôde trabalhar em grupo, com interatividade adquirindo habilidades do
pensamento crítico, pois a utilização da ferramenta PE/Exabis® foi um recurso didático/tecnológico
funcional com características educativas que possibilitaram o compartilhamento e troca entre os alunos
e entre pesquisadora/alunos, feedback e reflexões, contribuindo para surgir o aprendizado crítico e
colaborativo.Portanto, o PE é uma tecnologia inovadora e interativa, que trouxe diferenças nas notas no
Pré e Pós- Teste(X), porém não se pode afirmar que o PE pode substituir as aulas presenciais, mas
sim, agregar-se ao ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Conhecimento, Enfermagem, Internet, Período pós-parto, Tecnologia educacional.

Abstract: Globalization has given new impetus for educators to transform the
ways of teaching,
encouraging the teaching and learning process, with the integration of Information and Communication
Technologies
(ICTs). This study highlights the use of the Electronic Portfolio (EP) in
education.
Objectives: to evaluate the contribution of the ePortfolio in the formation of nursing students from a
Public Institution of Higher Education, for the development of their critical thinking and collaborative
learning during the Immediate Puerperium cycle / Greenberg period studies, based on problem-based
learning. To identify the students’ knowledge productivity in Immediate Postpartum cycle / Greendberg
period for the last five years – from 2005 to 2009; to demonstrate the applicability of ePortfolios in higher
education in the last five years - from 2005 to 2009; to especially develop an ePortfolio structure for
puerperium care with 3rd year nursing course students
using the Exabis® tool on the learning
management system Moodle®; To apply and analyze, with the nursing course students of a Public
Institution of Higher Education, the structure of ePortfolio/Exabis® on the Immediate Puerperium cycle /
Greenberg period. Method: technological production, quantitative study, semi-experimental. Intentional
non-probabilistic sample, with the participation of 28 students [experimental group (X) and control group
(Y)], from the Bachelor in Nursing course of a Public Institution of Higher Education in the city of Ponta
Grossa, Paraná state, Brazil. The criteria used were: Bachelor in Nursing academics who were studying
the subject of Maternal and Child Health in 2011. The methodological development used Moodle®
system and version 2.1 of a tool called PE/Exabis®, based on the phases of Problem-Based Learning
(PBL). There were pre- test, didactic intervention using PBL (with EP/Exabis® -X, without -Y) and posttest. The PE evaluation from standard ISO 9126-4 (Efficiency, Productivity, Safety and Satisfaction),
Likert scale: having minimum target criteria of 3 points (Good). It has been approved by the Ethical
Committee of Ponta Grossa State University, n°64/2011, protocol 02304/11. Results: the research has
shown there was no statistical significance between grades (X) which were compared before and after
the application of the ePortfolio. It has shown a positive advance in learning, observed on the reached
grades (group X, pre) 7.46 and (group X, post) 8.57, with a difference of 1.11 points. On the evaluation,
the
best grade among students concerned Security characteristics (4.50); the best grade among
teachers concerned Productivity (4.66). The use of EP/Exabis® has promoted better interactivity for the
development of critical thinking in all PBL phases. Conclusions: this study has shown that EP/Exabis®
has adequate technical characteristics (ISO/IEC 9126- 4) for its application on the nursing studies
subjects, as well as the students who used EP/Exabis® could interact more while working in group and
acquired abilities of the critical thinking process, for the use
of the tool worked as a didactic and
technological teaching resource which enabled sharing and exchange experiences among students and
between researcher and students, giving the possibility of feedback and
reflections - items which
contribute to critical and collaborative learning. Therefore, EP is an innovative and interactive tool which
has shown differences on the pre-test and post-test (X) grades. Although it is not possible to say that
EP can work as a substitute to attended classes, it can add to the learning process nonetheless.
Key words: Internet, Nursing, Educational Technology, Postpartum Period, Knowledge.
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MARTINS, Marialda. Gestantes hipertensas: significados culturais, formas de atenção à saúde e
relações com a biomedicina. 2012 . p. 245. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador: Monticelli, Marisa
Resumo: Este é um estudo etnográfico que objetivou compreender os significados culturais atribuídos
por gestantes à vivência da hipertensão arterial na
gravidez; identificar as formas de atenção e
autoatenção à saúde utilizadas pelas gestantes durante a vivência dos transtornos hipertensivos; e
identificar como ocorrem as relações entre as gestantes portadoras de transtornos hipertensivos e os
profissionais que exercem a biomedicina. Foi realizado no período de outubro de 2010 a dezembro de
2011 no ambulatório de pré-natal e na enfermaria de internação clínica de um hospital-escola do Estado
do Paraná, e no domicílio das gestantes, sob aporte da Antropologia Interpretativa. Para a coleta de
dados utilizou-se observação participante e entrevista. Os informantes- chave foram 22 gestantes, e os
informantes gerais, profissionais e alunos
que prestavam assistência a essas mulheres. A análise
seguiu os princípios da Etnoenfermagem. Os resultados foram apresentados sob a forma de 3 artigos.
O primeiro, “Significados culturais atribuídos por
gestantes à vivência da hipertensão durante a
gravidez”, mostra que as gestantes conferem sentidos às suas experiências, utilizando-se de uma rede
de símbolos e significados, criada e recriada a partir da interlocução contínua com suas famílias, outros
grupos sociais e com profissionais de saúde, e que é marcada pelo medo da morte do bebê e da própria
morte.
O segundo, “Gestantes hipertensas: experiências, subjetividades e
formas de atenção e
autoatenção à saúde”, revela que possuem valores e práticas que são aplicados aos processos de
saúde/enfermidade/atenção,
transitando entre distintas abordagens. Contudo, muitas vezes, não
revelam tais práticas, temendo julgamento dos profissionais, que
estabelecem com elas relação
superficial, negando suas expressões
culturais. O terceiro artigo, “Gestantes hipertensas e suas
relações com os profissionais de saúde de um hospital universitário”, manifesta a ocorrência de distintas
formas de relacionamento, destacando-se a impessoalidade e a desvalorização das subjetividades das
gestantes. Esta
tese contribui para a construção do conhecimento na área, assim como
para a
assistência profissional a essa população de mulheres, no sentido de fortalecer a necessidade de
colocar em foco a experiência da doença e as referências socioculturais do contexto da gravidez de alto
risco, desde
a atenção pré-natal, até a assistência em nível terciário. Identificar as
práticas e
experiências que fazem parte do complexo processo de atenção e autoatenção à saúde colabora para a
compreensão dos
significados culturais, subsidiando os profissionais para uma assistência
fundamentada nas necessidades específicas dessas mulheres, além de contribuir para a ampliação do
conceito de risco. Além disso, o estudo contribui para que os trabalhadores de saúde repensem as
formas de se
relacionarem com as gestantes, visando à maior aderência aos princípios
da
humanização da assistência e aos direitos de cidadania. Os resultados apontam para a necessidade da
construção da uma nova prática profissional, que incorpore as experiências, subjetividades e práticas de
autoatenção das gestantes portadoras de hipertensão gestacional, como estratégia que pode colaborar,
inclusive, para a redução dos índices das mortes maternas.
Palavras-chave: Atenção terciária à saúde, Cultura, Hipertensão gestacional, Relações profissionalpaciente.
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CORDEIRO, Elke Annegret Kretzschmar. Abrindo as portas do quarto terapêutico: significando a
radioiodoterapia. 2012 . p. 201. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa
Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano e o imaginário no processo saúde-doença
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Algumas histórias vividas no cotidiano das pessoas nos fazem refletir acerca da saúde, da
razão de viver e ser saudável. A partir do momento que a radiação começa a fazer parte da experiência
de vida de uma pessoa, muitos significados perpassam seu imaginário. A radiação pode ser utilizada
como benefício no mundo contemporâneo, como, por exemplo, na área da saúde, porém, é pouco
divulgada. Em alguns tratamentos contra o câncer são utilizados elementos radiativos como, por
exemplo, iodo radioativo para alguns casos de câncer da tireóide, objeto do nosso estudo. Enquanto
enfermeira de um Serviço de Medicina Nuclear num hospital público da grande Florianópolis, e atuando
na Radioiodoterapia desde 2004, observava que o medo era uma sensação que acompanhava as
pessoas em vários momentos: após o impacto da descoberta do câncer, quando submetidas à
tireoidectomia total, durante o preparo para o tratamento com Radioiodo, culminando com a internação no
quarto terapêutico. As orientações encontradas sobre a radioiodoterapia nem sempre alcançavam a
profundidade necessária para esta pessoa compreender o seguimento do tratamento. Os sentimentos em
relação à radiação faziam dela uma refém da falta de conhecimento. Muitas pessoas, na primeira
avaliação de enfermagem, relatavam que nada sabiam a respeito do tratamento. Às vezes, elas tinham a
possibilidade de conversar com alguém que havia passado por este processo, outras buscavam
informações na Internet, algumas perguntavam ao seu médico, mas nem sempre as respostas
correspondiam aos anseios e dúvidas, e nem sempre esclarecedoras o suficiente para aquele estágio do
tratamento. No cotidiano da Unidade de internação hospitalar, observava que o medo e o pouco
conhecimento sobre as Radiações Ionizantes, por parte da equipe de enfermagem, permeavam o
cuidado dispensado às pessoas que se internavam no quarto terapêutico. Os significados apreendidos
pela equipe de profissionais ao entrar em contato com a pessoa irradiada nos instigavam a procurar
respostas no intuito de re-significar este cotidiano. Deste modo surgiu a pergunta de pesquisa: Como as
pessoas significam a Radioiodoterapia? A partir da nossa experiência de trabalho, podemos colocar em
tese que: a falta de conhecimento sobre a radioiodoterapia faz com que as pessoas tenham medo do
quarto terapêutico e do tratamento em si; que a partir do momento em que são preparadas, orientadas e
vivenciam este tratamento, passam a ver com outros olhares e re-significam a idéia, o conhecimento, o
conceito que tinham sobre a radioiodoterapia e o quarto terapêutico. Neste sentido, o despertar para a
realização deste estudo, foi motivado pelo aspecto subjetivo do comportamento humano e o desejo de
aprofundar o conhecimento acerca dos significados que a radioiodoterapia possa ter para pessoas que
passaram por esta experiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, interpretativa e que se refere às
experiências vividas, tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. Com base nestes
aspectos, foram traçados os seguintes objetivos para este estudo: Conhecer os significados do quarto
terapêutico para pessoas que vivenciam a radioiodoterapia e elaborar um construto teórico a partir dos
significados construídos. Como caminho metodológico foi utilizada a Teoria Fundamentada nos Dados,
método que nos provoca a teorizar sobre os problemas concretos de experiências vividas. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, sob o parecer
consubstanciado nº 094/2011, sendo a pesquisa realizada entre os meses de outubro de 2011 a
setembro de 2012.
Palavras-chave: Atividades cotidianas, Câncer de tireóide, Pesquisa em enfermagem, Radioterapia.
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Abstract: Some stories lived in the daily life make us think about health, the reason to live and be healthy.
From the moment that the radiation becomes part of the experience of a person's life, many meanings
pervade his imagery. Radiation can be used as a benefit in today's world, for example, in health care,
however, it is little known. In some cancer treatments elements of radioactive are used, eg, radioactive
iodine for some cases of thyroid cancer, which is the object of our study. As a nurse at the Nuclear
Medicine Service at a public hospital of Florianopolis, and acting on radioiodine therapy since 2004, it
must be noted that fear was a feeling that accompanied people at various times: after the impact of the
discovery of cancer when undergoing total thyroidectomy during the preparation of treatment with
Radioiodine, culminating in the hospital therapeutic room. The guidelines found on radioiodine do not
always reached the necessary depth for the person to understand the following treatment. Feelings
regarding the radiation made her a hostage to lack of knowledge. Many people , in the first evaluation of
nursing, reported that they knew nothing about the treatment. Sometimes they were able to talk to
someone Who had gone through this process, others sought information on the internet, some ask thier
doctor, but not always is the answer corresponded to thier desires and doubts, and not always illuminating
enough for that stage of treatment. In everyday hospital unit, its noted that fear and little knowledge of
ionising radiations on the part of the nursing team, permeated the care given to the person interned in the
therapeutic room. The meanings apprenheded by the team of professionals to contact the person being
irradiated is instigated to seek answers in order to re-signify this everyday. Thus arose the study question:
what do the people mean by radioiodine? From our work experience, we can put that in theory: the lack of
knowledge about the radioiodine makes people afraid of therapeutic room and the treatment itself, from
the moment they are prepared, oriented and experienced this treatment, they began to see with diffrent
eyes and re-signify the idea, the knowledge, the concept had on the RAI and therapeutic room. In this
sense, the awakening to the realization of this study was motivated by the subjective aspect of human
behaviour and the desire to deepen thier knowledge about the meanings that radioiodine therapy for
people Who may have had this experience. This is a qualitative, interpretive and referred to the
experience, having as theoretical Symbolic Interactionism. Based on these aspects, the following
objectives were outlined for this study: know the meanings of the room for people who experience
therapeutic radioiodine and develop a theoretical construction from the meanings constructed. The
methodological approach used was the Grounded Theory, method that causes us to theorize about the
problems of concrete experiences. The study was approved by the Research Ethics Committee of the
Institute of Cardiology of Santa Catarina, in the opinion embodied No 094/2011, and the survey conducted
between the months of October 2011 to September 2012. The data are the result of semi structured
interviews, memos and analysis of records of persons subjected to treatment with radioiodine in the
Department of Nuclear Medicine, Cardiology Institute of Santa Catarina. Interviews were conducted with
components of four sample groups. The first sample group, that participated in the therapeutic room were
hospitalized and underwent treatment for the first time.
Key words: Nursing Study, Radiotherapy, Daily Activities, Thyroid Cancer.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100896

Nº de Classificação: 18001
KEMPFER, Silvana Silveira. A temporalidade do Ser-acadêmico-de-enfermagem na experiência de
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Resumo: Pesquisa fenomenológica de caráter qualitativo, fundamentada no
referencial teóricofilosófico de Martin Heidegger, teve como objetivo desvelar a temporalidade do ser-acadêmico-deenfermagem em sua
experiência de cuidado. Os sujeitos do estudo foram dez acadêmicos que
cursavam a terceira fase do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina. Os dados foram coletados nos meses de março a maio de 2011, por meio da entrevista
fenomenológica, a qual foi audiogravada e transcrita posteriormente. No referencial metodológico,
foram utilizados os pressupostos da hermenêutica
heideggeriana sob três enfoques: a précompreensão, considerada como
a aproximação teórica do fenômeno do ser-acadêmico-deenfermagem, o cuidado e a aproximação com os conceitos envolvidos na temática. A compreensão
envolveu a descrição historiográfica dos eventos relatados
pelo ser-acadêmico-de-enfermagem por
meio da estratégia do "Movimento da Temporalidade". Por fim, temos a interpretação do fenômeno, por
meio da historicidade do ser-acadêmico-de-enfermagem, registrada em forma de quatro manuscritos: 1)
Vivências de cuidado do ser-acadêmico-de-enfermagem:história,cultura e tradição em Heidegger e
Gadamer; 2) Historicidade e historiografia do ser-acadêmico-de- enfermagem na construção do cuidado
em Heidegger; 3) Temporalidade: o existir e a perspectiva da finitude para o ser- acadêmico-deenfermagem ao experienciar a morte; 4) A escolha profissional de ser enfermeiro como possibilidade de
cuidado autêntico. O ser-acadêmico-de-enfermagem é um ser vinculado com o cuidado, percebe a si
mesmo e ao outro como possibilidade para desenvolver suas potencialidades como ser-no-mundo. Ser
autêntico, vinculado à cultura e à tradição familiar, preocupa-se, quer tornar-se um profissional de
enfermagem comprometido com tudo o que a envolve. Pensa o cuidado como possibilidade de estar
junto com o outro, ajudando carinhosamente, amorosamente, em todos os espaços em que essas
situações se apresentem. É um ser temporal, reconhece a sua finitude e a do outro. Como um ser-paraa-morte, experiência a dor e o sofrimento da perda em sua vida. Conclui-se que o ser-acadêmico-deenfermagem é um ser rico em possibilidades para o cuidado. Mostra-se por vezes ser inautêntico e
vive a cotidianidade, mas, por outro lado, às vezes, desvela-se como um ser autêntico, vinculado às
coisas de seu tempo.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Cultura, Estudantes de enfermagem, Filosofia em
enfermagem, Relações familiares.

Abstract: This is a phenomenological qualitative research, based upon theoretical- philosophical
referential of Martin Heidegger, with the aim of unveil the temporality of being-of-academic-nursing in
care experience.Ten students of the third semester of the Nursing Course at Universidade Federal de
Santa Catarina were the subjects of this study. Data were collected from March to May 2011, by means
of phenomenological interviews, which were audiotaped and later transcribed. For the methodological
referential, Heideggerian hermeneutical assumptions were undertaken under three approaches: preunderstanding, considered
as the theoretical approximation of the phenomenon of being-a-nursingstudent, care and approximation with concepts involved in the thematic.
Understanding involved
historiographical description of events reported
by the being-a-nursing-student where Movement of
Temporality strategy was adopted. Lastly, there was the interpretation of the phenomenon, through
historicity of being-a-nursing-student, registered as four
manuscripts: 1) Experiences of care of be
student-in-nursing: history,
culture and tradition of Heidegger and Gadamer; 2) Historicity and
historiography of be-nursing-student built care in Heidegger;
3)Temporality: existence and the
perspective of finitude to be-student- nursing by experiencing death; 4) Expectations with the professional
choice: nursing as a possibility of authentic care. Being-a-nursing- student is a human being bound to
care, understands oneself and the other as a possibility to develop one’s own potentialities as a being-inthe-world. Being authentic, bound to culture and family traditions, he/she is concerned and wishes to
become a nursing professional committed with all that it takes. Thinks about care as being together with
the other, tenderly and lovingly caring, wherever these situations occur. A temporal being, recognizes
one’s finitude as well as the finitude of others. As a being-prone-to-die, pain and suffering due to loss in
life are experienced. The conclusion is that being-a-nursing-student is a human being rich in caring
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possibilities. Sometimes he/she is seen as unauthentic and living common everyday life, but, on the
other hand, sometimes reveals oneself as an authentic being, bound to contemporary things.
Key words: Nursing students, Nursing care, Family relationships, Culture, Philosophy, Nursing.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 17942
AMESTOY, Simone Coelho. Liderança dialógica: perspectivas na formação de enfermeiros-líderes.
2012 . p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Backes, Vânia Marli Schubert
Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral compreender o exercício da liderança como
competência profissional na prática desenvolvida pelo enfermeiro em hospitais gerais de Florianópolis,
Santa Catarina. E como
objetivos específicos: conhecer a percepção dos enfermeiros sobre o
processo de ensino-aprendizagem da liderança, identificar os desafios
vivenciados na prática da
liderança, por enfermeiros que foram técnicos de enfermagem, compreender os principais conflitos
vivenciados pelos enfermeiros-líderes no ambiente hospitalar, bem como as estratégias adotadas para
seu enfrentamento e analisar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros que facilitam a adoção da
liderança dialógica no ambiente
hospitalar. Com o intuito de fundamentar o estudo, utilizou-se o
referencial teórico de Paulo Freire, o qual permitiu a reflexão e tessitura de novas perspectivas frente à
formação do enfermeiro-líder. A pesquisa retrata uma abordagem qualitativa do tipo descritiva, na qual
foi usado o estudo de caso como estratégia de investigação. Participaram do estudo 25 enfermeiros
que trabalham em três hospitais da cidade de Florianópolis, destes 10 trabalham no Hospital Imperial de
Caridade, 10 no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago e cinco no Hospital Governador
Celso Ramos. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina, sob o número do Processo 658/10. As informações foram
obtidas de maio a dezembro de 2010. Para coleta dos dados realizou-se entrevistas semi-estruturadas,
observação não-participante,
totalizando 100 horas de observação e oficinas dialógicas, sendo
realizadas três oficinas, uma em cada hospital. Os dados foram
analisados por meio da proposta
operativa de Minayo, emergindo três temas: Formação do enfermeiro-líder, Exercício da Liderança na
prática profissional e Estratégias que facilitam o exercício da liderança, os quais foram desdobrados
em categorias e subcategorias, destacando-se quatro categorias: Processo de ensino aprendizagem da
liderança, Ascensão
profissional, Gerenciamento de conflitos e Liderança dialógica.A partir
dos
resultados, salienta-se a ênfase do tecnicismo na formação e a
adesão dos docentes a práticas
pedagógicas que se aproximam da transmissão do conhecimento e a escassa abertura para o diálogo,
características da educação tradicional, também denominada de educação bancária. Sobre a ascensão
profissional, evidenciou-se que Ser enfermeiro e atender as responsabilidades que lhe são atribuídas,
bem como a liderança da equipe de enfermagem consistem nos principais desafios vivenciados na
prática da liderança por enfermeiros que foram técnicos de enfermagem. Também foi possível identificar
o predomínio
de conflitos de origem interpessoal envolvendo a equipe
multiprofissional e de
enfermagem. Os primeiros ocorrem devido a relações de poder e de dificuldades em limitar as ações de
cada
profissional em seu campo de atuação, já os conflitos entre o enfermeiro
e a equipe de
enfermagem estão relacionados principalmente a falta de continuidade no trabalho. Ao analisar as
estratégias utilizadas pelos enfermeiros que facilitam a inserção da liderança dialógica no ambiente
hospitalar, destacaram-se: o diálogo, humildade, dar o exemplo, resolutividade, reuniões e trabalho em
equipe. O reconhecimento destas estratégias permite que os enfermeiros possam colocá-las em prática,
a fim de potencializar o gerenciamento do cuidado e da equipe de enfermagem, colaborando para a
melhor qualidade da assistência. Defende-se que a Liderança dialógica, quando inserida ao longo do
processo ensino-aprendizagem do enfermeiro, poderá contribuir para a
formação de profissionais
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politizados, críticos e reflexivos, além de auxiliar na construção de relações horizontais no ambiente de
trabalho,
que permitem trocas de conhecimentos e aprimoramento coletivo, o
gerenciamento de
situações conflitantes e a fomentação de espaços que possibilitem a participação ativa dos enfermeiros,
equipe e usuários, enquanto atores sociais.
Palavras-chave: Educação em enfermagem, Enfermagem, Liderança.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99393/309415.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 17943
BARRA, Daniela Couto Carvalho. Processo de enfermagem informatizado e a segurança do paciente
em terapia intensiva a partir da CIPE® versão 1.0: a evidência clínica para o cuidado. 2012 . p. 362.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Santa Catarina; 2012.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Arte, Criatividade e Tecnologia em Saúde e Enfermagem
Orientador: Sasso, Grace T. M. Dal
Resumo: O Processo de Enfermagem Informatizado (PEI) em UTI a partir da CIPE® versão 1.0,
contribui com o desenvolvimento do raciocínio e julgamento clínico dos enfermeiros e o cuidado de
Enfermagem baseado na evidência visando a segurança do paciente. O objetivo deste estudo foi
avaliar os resultados da aplicação do PEI de acordo com a CIPE® 1.0 na segurança do paciente e na
Enfermagem Baseada em Evidência em Terapia Intensiva. Esta Tese de Doutorado está organizada em
nove manuscritos sendo: três contendo estudos de revisão de literatura a respeito dos padrões de
dados, terminologias e sistemas de classificação para o cuidado em saúde e enfermagem; Processo de
Enfermagem (PE) conforme a Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem (CIPE®) e;
as contribuições dos registros eletrônicos para a segurança do paciente em terapia intensiva. Os três
manuscritos de revisão de literatura serviram de fundamentação teórica para a análise e discussão dos
resultados obtidos. A partir dos objetivos específicos delineados,
obtiveram-se seis manuscritos
contendo os resultados da aplicação do PEI em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É um estudo de
natureza quantitativa que integrou os seguintes desenhos: pesquisa metodológica e de produção
tecnológica, que por meio de etapas estruturadas e específicas articulou e redimensionou os dados e as
informações aos respectivos diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem do PEI para a
Web em ambiente desktop e dispositivo móvel (manuscritos IV e V). A articulação e redimensionamento
dos dados e informações
permitiram fazer a associação entre 1.349 possibilidades de avaliações
clínicas, 949 diagnósticos e 438 intervenções de Enfermagem rorganizadas e distribuídas em nove
sistemas do corpo humano a partir da CIPE® 1.0 com a ISO 18.104. A nova reestruturação do PEI de
acordo com a CIPE® é um caminho sólido para o desenvolvimento do cuidado, pois permite documentar
a prática clínica de Enfermagem e potencializar a tomada de decisão segura do enfermeiro contribuindo
com a redução de dados e eventos adversos aos pacientes em terapia intensiva. A pesquisa
metodológica e de produção tecnológica foi ainda adotada para se estabelecer as associações dos
dados e informações, diagnósticos e intervenções de Enfermagem para a ampliação dos sistemas de
alerta desenvolvidos a partir das orientações da Agency for Healthcare Research and Quality e da
American Association of Critical- Care Nurses. Cinco novos sistemas de alerta foram desenvolvidos para
o PEI: “potencial para pneumotórax iatrogênico; potencial para infecções secundárias ao cuidado
prestado; potencial para deiscência de sutura no pós-operatório de pacientes de cirurgia abdominal ou
pélvica; potencial
para perda de acesso vascular e; potencial para extubação endotraqueal”
(manuscrito VI). A pesquisa semi experimental, tipo antes e depois com grupo equivalente, foi utilizada
para medir a eficácia do PEI a partir de
sua aplicação prática na UTI de acordo com o tempo
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despendido, os critérios de usabilidade estabelecidos pelos padrões ISO (9126-1 e 9241- 1) e NBR
(9241-11) de sistemas e a medida da carga de trabalho cognitiva. A amostra do estudo constituiu-se de
34 participantes, sendo
26 enfermeiros, 04 professores e 04 programadores de sistemas. Para a
análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva (média, desvio padrão, máximo e mínimo) e
inferencial (variância, ANOVA e LSD) por meio do Software Microsoft Excel®. Considerou-se como nível
de significância p-Valor=0,05 para um intervalo de confiança de 95%. O estudo foi aprovado por três
Comitês de Ética em Pesquisa das instituições onde o estudo foi realizado, mediante os protocolos: no
947/10; no 036.11 e; no 069.2011.Em relação ao tempo despendido, os resultados evidenciaram que
houve diferença significativa em relação ao tempo despendido pelos enfermeiros para a realização do
PE em papel versus o PEI (Pvalor=0,000), ou seja, os enfermeiros despenderam menor tempo para
realizar o PEI. Conclui-se que o PEI reduz o tempo
de documentação clínica realizada pelos
enfermeiros e contribui com a qualidade da integração entre os registros eletrônicos e a prática clínica;
com o planejamento do cuidado a partir da tomada de decisão segura e; a individualização dos cuidados
aos pacientes críticos (manuscrito VII).
Na avaliação de usabilidade do PEI foram analisadas as
categorias “uso”, “conteúdo” e “interface”, estabelecidos pelos padrões ISO e NBR de sistemas. Diante
das médias gerais obtidas para cada categoria de participantes, evidenciou-se que tanto os enfermeiros
(4,58, ±0,191) e professores (4,58, ±0,244) quanto os programadores (4,55, ±0,257) avaliaram que
“concordam totalmente” com a usabilidade do PEI em UTIs. Conclui-se que o PEI é uma fonte de
informações e conhecimentos que disponibiliza aos enfermeiros novas modalidades de aprendizagem
em terapia intensiva, por ser um espaço que fornece um conteúdo amplo, completo e detalhado,
alicerçado por dados e
informações de pesquisas científicas atuais e relevantes para prática de
Enfermagem (manuscrito VIII). Na avaliação da carga de trabalho cognitiva do PE em papel versus o
PEI, seis categorias foram analisadas: demandas - mental, temporal, física, esforço, desempenho e
frustração. Os resultados evidenciaram que a “demanda temporal” se destacou como a categoria que
mais contribui com a carga de trabalho cognitiva no PE em papel e a categoria “desempenho” foi a mais
destacada no PEI. Conclui-se que o PEI contribui com a menor carga de
trabalho cognitiva dos
enfermeiros em UTIs, uma vez que as demandas - mental, temporal, física, esforço e frustração –
obtiveram maior média de avaliação no PE em papel (manuscrito IX). Assim, diante dos resultados
obtidos nas avaliações do tempo despendido, usabilidade e carga de trabalho cognitiva, conclui-se que
o PEI a partir da CIPE® contribui com a segurança do paciente em UTI porque apoia a evidência
clínica para o desenvolvimento do cuidado intensivo em tempo real e de acordo com a situação do
paciente e, ainda, denota um marco de integração da informática na prática clínica de Enfermagem.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Classificação, Enfermagem baseada em evidências, Gerenciamento
de segurança, Gerenciamento do tempo, Informática em enfermagem, Processos de enfermagem,
Registros Eletrônicos de Saúde, Terminologia, Unidades de terapia intensiva.

Abstract: The Computerized Nursing Process (CNP) in ICU from the ICNP® version 1.0, contributes to
the development of reasoning and clinical judgment of nurses and nursing care based on evidence
aimed at patient safety. The aim of this study was to evaluate the results of the application of CNP
according to ICNP® 1.0 on patient safety and Evidence-Based Nursing in Critical Care. This Doctoral
Thesis is organized in nine manuscripts: three studies containing a literature review about the patterns
of data, terminologies and classification systems for health care and nursing; Nursing Process (NP)
according to the International Classification for Nursing Practice; contributions from electronic records
for patient safety in intensive care. The three manuscripts of literature review provided the theoretical
foundation for the analysis and discussion of the results. From the specific objectives outlined, we
obtained six manuscripts containing the results of the application of CNP in Intensive Care Units (ICU). It
is a quantitative
study that incorporated the following designs: a methodological research
and
technological production, which steps through structured and articulated specific and resized data and
information related to
diagnoses, interventions and outcomes of Nursing of CNP for the Web
environment for desktop and mobile device (manuscripts IV and V). The articulation and scaling of data
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and information to allow the association
between 1349 possibilities for clinical evaluations, 949
diagnoses and 438 nursing interventions organized and distributed in nine body systems from the
ICNP® 1.0 with ISO 18104. The new restructuring of CNP according to ICNP® is a solid way for the
development of care because it allows documenting the clinical practice of nursing and enhance
decision making safe nurse helping with the data reduction and adverse events to patients intensive
care. The methodological research
and production technology was also adopted to establish the
associations of data and information, diagnoses and nursing interventions for the expansion of early
warning systems developed following the guidelines of the Agency for Healthcare Research and Quality
and the American Association of Critical -Care Nurses. Five new warning systems were developed for
the CNP "potential for iatrogenic pneumothorax; potential for secondary infections to the care provided;
potential for wound dehiscence in postoperative patients of abdominal or pelvic surgery; potential for
loss of vascular access; potential for endotracheal extubation "(manuscript VI). The semi experimental
research, pre-and post with equivalent group, was used to measure the effectiveness of CNP from its
practical application in the ICU according to the time spent, the usability criteria established by the ISO
(9126-1 and 9241 -1) and NBR (9241-11) systems and measurement of cognitive workload. The study
sample consisted of 34 participants, 26 nurses, 04 teachers and 04 systems programmers. For data
analysis we used descriptive
statistics (mean, standard deviation, maximum and minimum) and
inferential statistics (variance, ANOVA and LSD) through Software Microsoft Excel®. Was considered
significant p-value = 0.05 for a confidence interval of 95%. The study was approved by three Research
Ethics Committees of the institutions where the study was conducted by the protocols: 947/10, 036.11,
069.2011. In relation to the time spent, the results showed a significant difference in the time spent by
nurses to perform the role in NP versus CNP (p-value = 0.000), ie, nurses spent less time to perform
the CNP.We conclude that the CNP reduces time to clinical documentation held by nurses and contributes
to the quality of integration between electronic records and clinical practice, with careful planning from the
decision making and secure; individualization of patient care critics (manuscriptVII). In usability evaluation
of CNP were analyzed classes "use", "content" and "interface", established by the NBR ISO standards
and systems. Given the general averages obtained for each category of participants, it was evident that
both nurses (4.58, ± 0.191) and teachers (4.58, ± 0.244) as programmers (4.55, ± 0.257) assessed that
"totally agreed "with the usability of CNP in ICUs. We conclude that CNP is a source of information and
knowledge that nurses available to new modes of learning in intensive care, because it is a space that
provides a broad content, complete and thorough, supported by data and research information current and
relevant scientific for nursing practice (VIII manuscript). In assessing cognitive workload NP on paper
versus CNP, six categories were analyzed: demand -mental, temporal, physical, effort, performance and
frustration. The results showed that the "temporal demand" stood out as the category that most
contributes to the cognitive workload on paper and in NP class "performance" was the most prominent in
CNP. We conclude that the CNP contributes to lower cognitive workload of nurses in ICUs, since the
demands -mental, temporal, physical, effort and frustration -had higher average assessment in NP paper
(manuscript IX). Thus, given the results obtained in the time spent, usability and cognitive workload, it is
concluded that the CNP from the ICNP® contributes to patient safety in the ICU because it supports the
clinical evidence for the development of intensive care real time and according to the situation of the
patient and also denotes a landmark integration of informatics in clinical nursing.
Key words: Nursing Process, Nursing Informatics, Electronic Health Records, Intensive Care Units,
Classification, Terminology, Time Management, Workload, Safety Management, Evidence-Based Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100938?show=full

Nº de Classificação: 18058
MOREIRA, Roberta de Fatima Carreira. Avaliação da prevalência de sintomas e da efetividade do
exercício físico em ambiente ocupacional para controle da dor musculoesquelética em
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trabalhadores de enfermagem. 2012 .
Universidade. São Paulo; 2012.

p. 112.

Tese de Doutorado (Doutorado em Fisioterapia) -

Área de Concentração: Fisioterapia e terapia ocupacional
Linha de Pesquisa: Instrumentação e Análise Cinesiológica e Biomecânica do Movimento
Orientador: Coury, Helenice Jane Cote Gil
Resumo: As alterações musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho representam um problema de
saúde mundial, sendo altamente prevalente entre profissionais de enfermagem. A dor é um dos sintomas
mais notáveis associados a tais alterações e pode evoluir para quadros crônicos e perda da função. A
prática de exercício físico em ambiente ocupacional está entre as medidas utilizadas para controle
dessas alterações. Estudo de revisão sistemática prévio, baseado exclusivamente nos resultados de
estudos randomizados controlados (RCT), identificou que essa prática apresenta evidência de efetividade
em condições específicas. Entretanto, a condução de RCT em ambiente ocupacional nem sempre é
possível. Assim foi conduzido um estudo de revisão sistemática para comparar as evidências fornecidas
por estudos RCT e não randomizados controlados (não RCT) em relação à efetividade do exercício físico
em ambiente ocupacional para controle da dor musculoesquelética em trabalhadores ativos (ESTUDO I).
Este estudo reforçou as evidências já sintetizadas por Coury; Moreira; Dias (2009) quanto à efetividade
do exercício físico em ambiente ocupacional e identificou a reduzida qualidade metodológica dos estudos
não RCT, fato que limitou sua contribuição para a prática clínica, mas permitiu a elaboração de
evidências científicas para condução de novos estudos sobre o tema. Tais resultados motivaram a
condução de um estudo de intervenção em ambiente hospitalar para controle da dor musculoesquelética
entre trabalhadores de enfermagem. A intervenção foi precedida por um levantamento epidemiológico no
local de trabalho, por meio de questionário desenvolvido pelos autores o qual incluiu o Questionário
Nórdico de Sintomas Osteomusculares (ESTUDO II). Essa avaliação permitiu identificar a coluna lombar,
a coluna cervical e a região do trapézio como as regiões de maior prevalência de sintomas
musculoesqueléticos entre os trabalhadores avaliados. Tendo em vista a complexidade e a origem
multifatorial dos sintomas musculoesqueléticos, foi realizada análise de regressão logística que identificou
a ausência de prática de atividade física, o tabagismo, a realização de trabalho doméstico, a função de
técnico de enfermagem e o histórico prévio de afastamento musculoesquelético como principais fatores
que explicam a presença de sintomas musculoesqueléticos entre os trabalhadores avaliados. A seguir,,
foi elaborado um programa de exercícios resistidos visando ao controle dos sintomas dolorosos nas
regiões de pescoço, ombro e coluna lombar (ESTUDO III). O programa foi aplicado no local de trabalho,
durante 12 semanas e resultou na redução da sensibilidade dolorosa de todos os pontos testados na
algometria, promoveu aumento da força muscular dos abdominais, além de ter promovido melhora dos
sintomas lombares avalidos pelo exame clínico funcional. No entanto, não foi identificada melhora para o
exame clínico das regiões do pescoço e articulação do ombro. A investigação da dor musculoesquelética
entre trabalahdores de enfermagem hospitalar, sob a perspectiva de três diferentes metodologias de
investigação, permitiu uma melhor compreensão do tema. O exercício em ambiente ocupacional pode
representar uma medida efetiva para controle dos sintomas musculoesqueléticos em trabalhadores, mas
não deve ser visto como única forma de intervenção, sendo de grande importância a adoção de
intervenções ergonômicas adicionais visando à redução da sobrecarga às quais os profissionais
encontram-se expostos durante o trabalho.
Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Fisioterapia, Prevenção.

Abstract: Musculoskeletal disorders have been recognized as a worldwide health problem being highly
prevalent among nursing staff. Pain is one of the most noticeable symptoms and may progress to chronic
conditions and loss of function. Workplace exercise programs are among the measures for controlling
these disorders. Previous systematic review, based exclusively on randomized controlled trials (RCT)
results, reported that this practice can be effective when the programs are performed under specific
conditions. However, the conduction of RCT in workplace environment is not always possible. Thus, a
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systematic review to compare the evidence sinthesized by RCT and non RCT studies regarding the
effectiveness of workplace exercise interventions for controlling musculoskeletal pain in active workers
was conducted (STUDY I). Results from this study reinforced the evidence already sinthesized by Coury;
Moreira; Dias (2009) regarding the effectiveness of exercise in occupational environment, but also t the
low methodological quality of non RCT studies which precluded their potential for clinical evidence. On the
other hand, the study also provied important scientific recommendations for future research on exercise
workplace exercise interventions. These results motivated the conduction of a workplace exercise
intervention aiming at musculoskeletal pain control in nursing professionals. The intervention was
preceded by an epidemiological survey conducted in the working setting through out a questionnaire
developed by the authors wich included the standardized Nordic Questionnaire for musculoskeletal
symptoms evaluation (STUDY II). This survey alowed the identification of the lumbar, neck and shoulder
regions as the ones presenting the highest musculoskeletal pain prevalence among the professionals
evaluated. Given the complexity and multifactorial origin of musculoskeletal pain, it was performed logistic
regression analysis wich identified the absence of) physical activity, smoking, carrying out household
work, working as a nursing technician and previous history of sick leave due to musculoskeletal problem
as the main factors explaining the presence of symptoms among workers evaluated. After this initial
evaluation, it was applied an exercise program aiming at musculoskeletal pain control of neck, shoulder
and low back regions (STUDY III). The exercise program was apllied in the worplace, during 12 weeks
and resulted in the reduction of pain sensivity in all points assessed by the algometry, promoted increased
muscle strength of abdominals, besides the improvement of low back symptoms identified through out the
functional clinical exam. However, no improvement regarding neck and shoulder joint symptoms was
observed. The investigation of musculoskeletal pain under these three different methodological
perspectives, allowed a better understanding of the theme.Workplace exercise can be an effective way of
controlling musculoskeletal symptoms in workers. However, this approach should not be accepted as the
only type of intervention to be performed in the workplace. The addoption of aditional ergonomic
interventions to promote overload reduction during working hours are also advisable.
Key words: Prevention, Physical therapy, Workplace.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5682

integral:

Nº de Classificação: 18083
BAKOWSKI, Elcio. Epidemiologia e resistência do vírus da imunodeficiência humana aos antiretrovirais em acidentes com material biológico em profissionais de saúde. 2012 . p. 102. Tese de
Doutorado (Doutorado em Infectologia) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, patogenia e diagnostico de doenças virais, bacterianas e fungicas
Orientador: Medeiros, Eduardo Alexandrino Servolo de
Resumo: Avaliando a ocorrência de eventos adversos à medicação profilática, período 09/2003 a
12/2008, foram notificados no serviço 1599 acidentes. Destes, em 83 (5,2%) indicamos o uso de antiretrovirais e apenas um (1,2%) recusou a profilaxia. Entre os 82 que receberam a profilaxia, 70 (85,3%)
apresentaram algum tipo de evento adverso aos anti-retrovirais, seja clínico ou laboratorial. Foram
necessárias 30 (36,5%) mudanças de esquemas por intolerância e apenas três (3,6%) funcionários
abandonaram a quimioprofilaxia por efeito colateral, antes de completar 28 dias. Quanto à genotipagem,
avaliamos os perfis de resistência aos anti-retrovirais em 52 pacientes-fonte com infecção pelo HIV entre
os acidentes ocorridos no período de 02/2003 a 06/ 2009. Observamos resistência a zidovudina em 11
(21%) casos, resistência a 3TC em oito (15%), resistência a nelfinavir em 10 (19%), resistência a lopinavir
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em sete (13%), sendo um deles resistência intermediária. Encontramos resistência às três drogas do
esquema em cinco casos (9,6%). Conclusão: Observamos alto número de acidentes com material
perfuro-cortantes em profissionais de saúde. O programa educacional teve um impacto positivo nos
indicadores de qualidade como o tempo para a notificação do acidente, na diminuição da incidência de
acidentes ocupacionais que ocorreram após o procedimento e na adesão do profissional para o uso
correto de equipamentos de proteção individual. Observamos alta incidência de eventos adversos com o
uso de anti-retrovirais pós-acidente, no entanto a taxa de abandono xx ao esquema anti-retroviral foi
baixa devido a estrutura do Programa que facilita o acesso dos profissionais de saúde. A resistência aos
anti-retrovirais nos pacientesfonte foi alta, incluindo as drogas recomendadas pelo Ministério da Saúde, e
dificultou a orientação dos esquemas profiláticos. Não identificamos caso de viragem sorológica para HIV
nos profissionais acidentados. Apesar dos avanços tecnológicos na área de saúde, os acidentes
ocupacionais com material biológico continuam sendo um grave problema nos hospitais.Introdução: Os
acidentes ocupacionais com material biológico podem causar a transmissão de patógenos importantes,
entre eles, vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite tipo B (HBV) e hepatite tipo C (HCV).
Compreender o cenário que facilita a exposição dos funcionários e seguir os protocolos de prevenção é
de grande importância para a prevenção de acidentes ocupacionais com material biológico. Objetivo:
Analisar a freqüência e as variáveis envolvidas nos acidentes ocupacionais em profissionais da saúde
com material biológico; identificar os efeitos adversos relacionados ao uso profilático das drogas antiretrovirais e avaliar o perfil de resistência do HIV às drogas anti-retrovirais nos pacientes-fonte. Casuística
e Método: Foi realizado um estudo tipo coorte, retrospectivo, dos acidentes notificados à Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar da Universidade Federal de São Paulo (CCIH-UNIFESP) no período de
01 de janeiro de 1993 a 30 de junho de 2009. Os pacientes foram incluídos consecutivamente, por meio
de comparecimento ou por telefone no período de 24 horas por dia. Em todas as notificações, foi
preenchido um instrumento com as variáveis relacionadas ao acidente e colhidas as sorologias para os
vírus HIV, HBV e HCV. Os profissionais de saúde foram acompanhados com sorologias periódicas por
um período de seis meses. A partir de 2003, os pacientes-fonte de acidentes com sorologia positiva para
HIV foram submetidos à genotipagem e posterior comparação do perfil de resistência do vírus com o
esquema profilático e avaliados em relação aos eventos adversos causados pelas drogas anti-retrovirais.
A análise epidemiológica dos acidentes foi dividida em três períodos de acordo com as atividades
desenvolvidas no programa de prevenção de acidentes ocupacionais: 1993 a 1997, período de
implantação; 1998 a 2003, período de consolidação e de janeiro de 2004 a junho de 2009, período de
intervenções educativas e seguimento ambulatorial dos profissionais acidentados com a realização de
genotipagem para o vírus HIV. Resultados: No período de estudo foram notificados 4818 acidentes,
média de 283 acidentes por ano (variação de 149-406). A densidade de incidência de acidentes, número
de acidentes dividido pelo número de pacientes-dia, variou de 1,0 a 2,2 acidentes por 1000 pacientes-dia.
Em relação à distribuição, 75,5% dos acidentes foram relatados por profissionais do sexo feminino, 47%
dos acidentes ocorreram em profissionais de enfermagem (enfermeiras, auxiliares de enfermagem ou
técnicos xix de enfermagem), 17% em residentes de medicina, 10% em profissionais de limpeza, 9% em
médicos, 7% em alunos (medicina ou enfermagem), 3% em técnicos de laboratório, 2% em
fisioterapeutas e 4% em outros profissionais. Quando avaliamos o tempo entre o acidente e a notificação,
inferior a 2 horas, houve diminuição deste tempo quando comparamos os períodos entre 1993 e 1997
(29,6%), 1998 e 2004 (49,5%) e, principalmente, no período de 2005 a 2009 (69,4%) (p<0,05). De acordo
com o artigo envolvido, 3184 (78%) acidentes foram causados por agulhas, 384 (9%) por lâminas e 539
(13%) por outros materiais. Analisando as sorologias dos pacientes-fonte de 4077 acidentes: 2246
(55,1%) foram com sorologias negativas; 1167 (28,6%) desconhecidas, 305 (7,5%) sorologia positiva
para HIV, 216 (5,3%) sorologia positiva para HCV, 77 (1,9%) sorologia positiva para HBV, 44 (1,1%)
sorologias positivas para HIV e HCV, 13 (0,3%) sorologias positivas para HIV e HBV e nove fontes (0,2%)
com sorologia positiva para HIV, HBV e HCV. Cerca de 60% dos acidentes ocorreram durante o
procedimento e 38% após este, sendo autoacidente, o motivo mais prevalente.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Pessoal de saúde.
Notas Gerais: Registro online
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Nº de Classificação: 18084
CARMONA, Elenice Valentim. Conflito no desempenho do papel de mãe: validação clínica na unidade
de internação neonatal. 2012 . p. 89. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado clínico de enfermagem e saúde
Orientador: Abrão, Ana Cristina Freitas de Vilhena
Resumo: As mulheres vivenciam a hospitalização de um filho recém-nascido como um evento difícil e
doloroso. Neste contexto, percebem-se como incapazes para atender as necessidades do filho, para lidar
com os próprios sentimentos e demandas de outros familiares. Assim, este trabalho teve como objetivo a
validação clínica das Características Definidoras do Diagnóstico de Enfermagem “Conflito no
desempenho do papel de mãe”, proposto pela North American Nursing Diagnosis Association
International, junto a mães de recém-nascidos internados em unidade neonatal. Método: Estudo
observacional, transversal e descritivo, que utilizou o modelo de Validação Clínica proposto por Fehring,
com foco no paciente. O local de desenvolvimento do estudo foi uma unidade neonatal de um hospital de
ensino público de Campinas, São Paulo. A amostra foi composta por mulheres que já haviam recebido
alta hospitalar e que estavam com o filho hospitalizado, não-gemelar e sem malformações. Dois
instrumentos foram utilizados: o primeiro, elaborado especificamente para o estudo, contemplou variáveis
maternas, neonatais e as Características Definidoras do diagnóstico; o segundo foi o Inventário de
Percepção Neonatal de Broussard. A coleta de dados foi realizada de julho de 2010 a janeiro de 2011 na
unidade neonatal, em local privativo, por ocasião da visita das mães a seus filhos internados. As
Características Definidoras foram consideradas presentes para cada mãe quando receberam escores
maiores ou iguais a três, considerando uma Escala de Likert de 1 a 5, em que 1 é “completamente falso”
e 5 “completamente verdadeiro, característico de meus comportamentos/sentimentos”. Para descrever o
perfil da amostra, foram construídas tabelas de frequências absolutas e relativas das variáveis. Para
verificar relações entre a presença do diagnóstico e as variáveis maternas e neonatais foram utilizados
testes estatísticos: teste do qui-quadradro e Exato de Fisher, quando adequado. Para a investigação
quanto a possíveis associações entre as variáveis e o Inventário de Percepção Neonatal de Broussard foi
utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson. O nível de significância adotado para os testes
estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05. Resultados: As 100 mulheres entrevistadas apresentaram idade
média de 27+4,2anos, 89 delas declararam estarem com companheiro, 50 desempenhavam atividade
laboral remunerada e 58 tinham ensino médio concluído ou a concluir. Esta foi a primeira experiência de
hospitalização de um filho para 87 delas. Os bebês, em sua maioria, eram prematuros (84), com peso de
nascimento abaixo de 2000g (66) e estavam sob cuidados intermediários (73). Do total da amostra, 83
foram consideradas com o diagnóstico em estudo e incluídas no cálculo de validação ao considerar-se a
presença de pelo menos uma Característica Definidora maior; embora 96 mulheres tenham se
identificado com pelo menos um dos sinais que descrevem o fenômeno. Não houve correlação estatística
significativa entre a presença do diagnóstico e a maioria das variáveis maternas e neonatais, bem como o
resultado do Inventário, exceto para o numero de períodos de permanência junto ao filho. As mulheres
que permaneceram menos períodos ao lado dos filhos foram as que apresentaram maior número de
características definidoras: quatro ou mais (p=0,0046). O que denota a importância de apoiar a presença
materna na unidade e de incluir as mães no plano de cuidados. A partir da aplicação do Inventário de
Percepção Neonatal de Broussard, verificou-se que, das 10 mulheres que apresentaram percepção mais
negativa em relação ao próprio filho, oito reconheceram vivenciar características definidoras do
diagnóstico. Conclusões: As Características Definidoras validadas e seus respectivos escores foram:
“Ansiedade” (0,72); “Mãe expressa preocupação(ões) em relação a mudanças no papel materno” (0,67);
“Mãe expressa preocupação(
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Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Enfermagem neonatal, Estudos de validação, Recémnascido, Relações mãe-filho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18085
ARONE, Evanisa Maria. Avaliação do potencial de uso de incubadora infantil em unidade de
Terapia Intensiva Neonatal sob o olhar do enfermeiro. 2012 . p. 185. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e educação em saúde e enfermagem
Orientador: Cunha, Isabel Cristina Kowal Olm
Resumo: Esta pesquisa objetivou avaliar o uso de um modelo de incubadora infantil, inovação
tecnológica, em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal UTIN, no processo de trabalho do enfermeiro de
cuidar e gerenciar, mediante a aplicação de um instrumento com função de roteiro e de questionário
contendo 115 quesitos sobre o potencial tecnológico do equipamento. O estudo de campo de natureza
metodológica, descritiva, exploratória e quantitativa, foi desenvolvido com a aplicação de multimétodos:
estudo de caso, com abrangência para dois casos, observação direta sistematizada realizada pelo
pesquisador, em duas UTINs, pública e privada, no município de São Paulo. Utilizou-se o roteiro para
avaliar a frequência e a adequação do uso; e o questionário para identificar características da percepção
dos 26 enfermeiros, sobre a frequência de uso e a importância para o recém-nascido e ou usuário do
modelo de incubadora incorporado exclusivamente e na fase do seu ciclo de vida destinada ao uso pleno.
A criação e elaboração de um modelo de recurso educacional não convencional, denominado Passaporte
Tecnológico com a função de material didático e estratégia de ensino, com 16 casos sobre o uso
convencional e o uso otimizado de questões relevantes identificadas, teve a intenção de sensibilizar e
motivar os sujeitos da pesquisa a refletir e transformar suas práticas, em relação ao equipamento do
estudo. Os dados coletados pelos instrumentos de identificação dos hospitais e dos enfermeiros e da
aplicação do roteiro e do questionário auto-aplicado foram submetidos a análise estatística descritiva e de
associação. Foram encontradas associações entre as variáveis frequência de uso e importância dada
pelos enfermeiros e frequência e adequação de uso observados. A frequência de uso de cada um dos 7
itens do questionário foram resumidas em escores oudescritores para avaliar o peso de cada grupo de
respostas de cada item. Estudos com esta característica ainda são escassos em nosso meio, em
especial por envolver um equipamento eletromédico, em fase de pleno uso do seu ciclo de vida, liderado
por enfermeira e destinado aos enfermeiros, enquanto gestores dos espaços de cuidado, nos serviços
hospitalares. Sugere-se que produtos deste estudo sejam replicados para outros equipamentos e
profissionais da área da saúde. Buscou-se resignificar a tecnologia equipamento no processo de trabalho
em saúde.
Palavras-chave: Avaliação, Enfermagem, Incubadora infantil, Uti.
Notas Gerais: Registro online, Contéudo incompleto

Nº de Classificação: 18086
LOPES, Juliana de Lima. Avaliação da eficácia da orientação de enfermagem para redução da
ansiedade dos pacientes com síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no leito. 2012 . p.
196. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde
Orientador: Barros, Alba Lucia Bottura Leite de
Resumo: Redução da ansiedade de pacientes com síndrome coronária aguda submetidos ao banho no
leito: ensaio clínico randomizado. São Paulo, 2012. Tese (Doutorado). Universidade Federal de São
Paulo. ID: NCT01724762a RESUMO O paciente com síndrome coronária aguda apresenta diversas
alterações fisiológicas e psíquicas, principalmente ansiedade, que pode ser mais intensa antes ou
durante a realização de alguns procedimentos, como o banho no leito. O objetivo geral foi avaliar a
efetividade de um protocolo de orientação de enfermagem para redução da ansiedade de pacientes com
síndrome coronária aguda, internados em unidade de terapia intensiva e submetidos ao banho no leito.
Os objetivos específicos foram: elaborar e validar um manual informativo sobre o banho no leito;
identificar as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com síndrome coronária aguda
submetidos ao banho no leito; avaliar a correlação das variáveis fisiológicas com a ansiedade-estado;
avaliar a correlação das variáveis antecedentes com a ansiedade-estado e; identificar a presença de
fatores preditivos para a ansiedade-estado.Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado em
duas fases. A primeira fase constituiu da elaboração e validação de um manual informativo sobre o banho
no leito. A elaboração do manual foi realizada pelos pesquisadores. A primeira fase de validação foi
realizada por dez enfermeiros, uti lizando a Técnica de Delphi. Uma vez validado, foi submetido para
avaliação de 35 pacientes. Para ser considerado como compreensível e validado pelos pacientes, o
manual deveria alcançar um escore superior a 4. A segunda fase do estudo constitui u da avaliação da
efetividade de um protocolo de orientação de enfermagem para redução da ansiedade de pacientes com
síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no leito. A amostra foi constituída por 120 pacientes,
divididos em dois grupos: grupo controle (pacientes que receberam somente as informações rotineiras da
unidade) e grupo intervenção (pacientes que receberam o protocolo de orientação de enfermagem). Este
protocolo foi constituído por orientações sobre o banho no leito, tanto orais como escritas (manual
informativo). Para avaliação da ansiedade foi utilizado o IDATE-estado, sendo aplicado imediatamente
após relatar aos pacientes sobre a necessidade do banho no leito, imediatamente após as orientações
(grupo intervenção) ou após as informações rotineiras (grupo controle) e após o banho. Os resultados
mostraram que na primeira fase foram necessárias quatro rodadas para se obter o consenso entre os
enfermeiros e uma rodada para se obter o consenso dos pacientes. Na segunda fase, observou-se que o
protocolo de orientação de enfermagem foi efetivo para reduzir a ansiedade dos pacientes com síndrome
coronária aguda, submetidos ao banho no leito (p<0,001). Observou-se que não houve correlação da
ansiedade com as variáveis fisiológicas e, as variáveis antecedentes que se correlacionaram com a
ansiedade-estado foram: estresse (p=0,016), depressão (p<0,001), obesidade (p=0,024), ansiedade-traço
(p=0,012), medo (p=0,001) e constrangimento (p<0,001). Ao aplicar a regressão logística, observou-se
que a depressão (OR=17,218) e o constrangimento (OR=2,772) são fatores preditivos para a ansiedadeestado. Frente aos resultados, conclui-se que o protocolo de orientação de enfermagem foi efetivo para
redução da ansiedade-estado dos pacientes com síndrome coronária aguda, submetidos ao banho no
leito, além do que as variáveis fisiológicas não se correlacionaram com a ansiedade-estado e, as
variáveis antecedentes que se associaram com a ansiedade-estado foram: estresse, obesidade,
ansiedade-traço, medo, depressão e constrangimento.
Palavras-chave: Ansiedade, Banhos, Educação em enfermagem, Síndrome coronariana aguda.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18087
RODRIGUES, Marcia Renata. O envelhecimento no mercado de trabalho na perspectiva de
trabalhadores e trabalhadoras da área de enfermagem. 2012 . p. 177. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Brêtas, Ana Cristina Passarella
Resumo: O trabalho é uma atividade essencialmente humana e essa condição humana perpassa todo
processo vital, inclusive na maturidade. O que observamos neste estudo é que conforme os(as)
trabalhadores(as) vão envelhecendo e/ou adoecendo, eles(as) acabam sendo transferidos para setores
de menor complexidade ou exercendo atividades mais leves, pois já têm sua saúde comprometida, por
conta de anos consecutivos em trabalhos pesados, desgastantes e estressantes. Eles(as) atribuem um
significado, majoritariamente, negativo ao envelhecimento, percebem alguns aspectos do próprio
envelhecimento, principalmente aqueles relacionados às questões físicas e outras vezes ao reconhecer o
envelhecimento do outro, mas como mantém-se ativos no mercado de trabalho, não se consideram
velhos. Considerações finais. Acreditamos que é preciso olhar para o modo que o trabalho de
enfermagem tem contribuído para o adoecimento deste(a) profissional, a ponto de não conseguir
permanecer em unidades de maior complexidade até o fim de sua carreira. Também fica claro a
necessidade de criação de espaços institucionais que proporcionem maior interação entre eles(as), onde
possam ser ouvidos(as) e participarem de decisões que dizem respeito também a eles(as). Pelas
narrativas dos(as) depoentes constatamos que o trabalho continua sendo uma atividade importante
conforme eles(as) envelhecem e que o ambiente e a forma como o trabalho está organizado influencia
um envelhecimento saudável ou não. Assim, o desafio da enfermagem não está apenas relacionado ao
seu próprio envelhecimento saudável no mercado de trabalho, mas também no preparo em trabalhar com
pessoas envelhecendo neste ambiente.As condições atuais no mercado de trabalho foram determinadas
pelas transformações no mundo do trabalho iniciadas no final do século passado. Essas mudanças que
se ampliaram e se intensificaram nas últimas décadas no bojo do processo de globalização, trouxeram
como consequência o aumento do desemprego, do trabalho informal, terceirizado e uma crescente
intensificação do trabalho, que resultaram em maior precarização das condições e das relações de
trabalho e afetaram de forma intensa diferentes setores, expondo os trabalhadores a condições mais
extenuantes, que se refletem em suas condições de vida e saúde. E em meio a este cenário deparamos
com os trabalhadores vivenciando o envelhecimento no mercado de trabalho. No entanto, temos um
panorama perverso de sociedades capitalistas que envelhecem e ao mesmo tempo minimizam as
políticas sociais e maximizam as políticas econômicas, aumentando as desigualdades entre os seres
humanos, ocasionando reflexos diretos nas áreas da gerontologia, da saúde e do trabalho. Além das
repercussões referentes às transformações do mundo do trabalho, o trabalho da enfermagem hospitalar
sofre influências decorrentes da maneira como ele é organizado e desenvolvido e da exposição às cargas
de trabalho. Desta forma, temos como objetivos: compreender os significados que os(as)
trabalhadores(as) da área de Enfermagem atribuem ao próprio processo de envelhecimento no mercado
de trabalho, identificando as implicações na saúde individual e familiar; e interpretar os efeitos que a
organização e as condições de trabalho provocam na vida do(a) trabalhador(a) da Enfermagem, em
particular ao processo de envelhecimento individual. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
construída na lógica relacional, sendo utilizado o método da História Oral Temática e tendo a entrevista
com roteiro semi-estruturado como técnica de coleta de dados. O estudo foi realizado em um hospital
público localizado na cidade de Marília, O Hospital das Clínicas de Marília (HC), interior do Estado de São
Paulo. Resultados. Por meio desta investigação, podemos afirmar que o trabalho não só faz parte, como
ocupa lugar de destaque nas vidas destes(as) trabalhadores(as), além de garantir sua subsistência, é por
meio dele que participam da sociedade e criam laços afetivos. Mas, também encontramos relatos de
insatisfação com o trabalho, o que está relacionado, principalmente, com a maneira que ele está
organizado. Os achados indicam relações sociais/afetivas no trabalho como satisfatórias e relações
hierárquicas/profissionais como conflituosas. Os narradores demonstram em suas falas a necessidade de
participar mais ativamente das decisões, tanto para a própria satisfação e conseqüente maior qualidade
devida no trabalho, quanto para a melhoria do serviço prestado. Verificou-se que o processo de trabalho
de enfermagem mostrou-se dividido entre o manual, realizado majoritariamente pelos profissionais de
nível médio, e o gerencial, realizado pelos enfermeiros. De forma geral, as doenças mais relatadas pela
equipe de enfermagem, neste estudo e na literatura, foram as osteoarticulares, que podem ser explicadas

1678

pela sobrecarga física e atividades repetitivas em suas tarefas, seguidas dos transtornos mentais e
comportamentais, explicadas pelo contato constante com pessoas em estado de doença e sofrimento, e
também às formas de organizações desse trabalho, como rotinizado, parcelado, supervisão controladora
e falta de autonomia.
Palavras-chave: Envelhecimento, Equipe de enfermagem, Saúde do trabalhador.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18088
BARBOSA, Maria Angelica Marcheti. Programa de Intervenção na família no contexto da deficiência
mental: um espaço para promover mudanças. 2012 . p. 250. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado clínico de enfermagem e saúde
Orientador: Pettengill, Myriam Aparecida Mandetta
Resumo: Introdução: O diagnóstico de deficiência mental de um filho desencadeia sofrimento profundo
na família, pois altera para sempre a história e interações familiares. Estruturar uma proposta de
intervenção com essas famílias para apoiar seus esforços e fortalecer sua resiliência torna-se um desafio
para os profissionais da área da saúde. Objetivos: Construir e implementar um programa de intervenção
na família no contexto da deficiência mental para promoção de suas forças e resiliência e compreender a
experiência vivenciada pela família a partir das intervenções realizadas. Método: O marco teórico que
fundamentou o Programa de Intervenção na Família no Contexto da Deficiência Mental (PIFCDM) foi
embasado nos pressupostos do Interacionismo Simbólico, no Conceito de Vulnerabilidade da Família e
no Modelo de Resiliência. O PIFCDM foi implementado com nove famílias que vivenciavam o contexto da
deficiência mental de um membro atendido na Associação Pestalozzi e no Ambulatório de Pediatria do
Hospital Universitário, em Campo Grande, MS. Após receberem alta do programa, oito famílias
participaram de entrevista individual semiestruturada. Os dados foram analisados de acordo com o
método da pesquisa de narrativa. Resultados: A análise evidenciou três temas explicativos da experiência
da família no contexto da deficiência mental e das intervenções realizadas no PIFCDM: a vida familiar
moldada pelo contexto da deficiência mental do filho, em que a família revela seu sofrimento e os
desafios para lidar com as adversidades; o PIFCDM como espaço para mudanças, permitindo à família
ressignificar a experiência, refletir sobre suas crenças, valores e atitudes e efetuar mudanças nos
padrões organizacionais e na maneira de interagir com a situação; e a vida familiar restaurada em
consequência das mudanças efetuadas, tornando a família fortalecida para a resolução dos desafios
vivenciados e encorajada para os enfrentamentos futuros. Conclusão: Estudos com foco em intervenções
permitem a identificação de melhores práticas, sendo fundamentais para promover avanços na área de
enfermagem da família.
Palavras-chave: Crianças com deficiência, Enfermagem, Enfermagem familiar, Família.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18089
CARDOSO, Maria Lucia Alves Pereira. A percepção dos enfermeiros líderes e de seus liderados
acerca do exercício da liderança Coaching no contexto hospitalar. 2012 . p. 340. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e ducação em saúde e enfermagem
Orientador: Ramos, Lais Helena
Resumo: As organizações de saúde mostram caminhos vinculados às variáveis que representam as
ameaças e as oportunidades existentes nas relações atuais de mercado, um fenômeno contemporâneo
de bastante interesse, não apenas da academia, como também do ponto de vista da prática
organizacional, em razão da distância entre a teoria e a prática da gerstão de pessoas. Uma das medidas
para enfrentar os desafios da sobrevivência mercadológica é o desenvolvimento do capital humano. A fim
de corresponder a esse desafio, a enfermagem precisa criar novas perspectivas de gestão, com
aquisição de novas competências, que permitam ao enfermeiro desempenhar melhor sua função de líder.
Esta pesquisa exploratória, descritiva de abordagem quantitativa objetivou analisar a percepção dos
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem a respeito do exercício da liderança no contexto
hospitalar, considerando as dimensões do processo coaching, conforme o referencial teórico da
Liderança Situacional de Hersey e Blanchard. Para alcance dos objetivos, foram adaptados os
instrumentos – QUAPEEL, para averiguar a autopercepção dos enfermeiros e – QUEPTAEEL, para
investigar a percepção dos técnicos e auxiliares de enfermagem, contendo na parte três 20 proposições,
consideradas determinantes do processo coaching. Inicialmente, a técnica de Delphi foi aplicada em dois
ciclos com 21 e 16 especialistas que julgaram os conteúdos e propuseram sugestões e adequações. A
escala psicométrica foi considerada apropriada por 16 (76%) juízes, e a palicabilidade dos elementos
plenamente aplicável por 13 (68%) e aplicável por seis (32%). Para os juízes, o alfa de Cronbach para o
QUAPEEL, no 1° ciclo foi baixo (0,466) e no 2° ciclo, alto (0,608); para o QUEPTAEEL, no 1° ciclo foi
bastante alto (0,821) e no 2° ciclo, alto (0,608). Em seguida, os instrumentos foram submetidos à prétestes, só após os ajustes e adequações dos modelos foi realizada a pesquisa em quatro hospitais, dois
universitários e dois privados localizados na cidade de São Paulo. A amostra constituiu-se de 279
enfermeiros-líderes e 608 técnicos e auxiliares de enfermagem – liderados. Os dados obtidos por meio
das questões estruturadas submetidas às análises estatísticas apropriadas para comparar as percepções
dos líderes e liderados são apresentados e, texto, tabelas, gráficos e quadros. Os conteúdos das
questões abertas foram organizados e analisados por temas, categorias e subcategorias, utilizando-se o
software QSR NVIVO9. Concluiu-se que houve divergências de percepções entre líderes e liderados, de
instituições universitárias e privadas, sobretudo em relação à dimensão comunicação, revelou a
predominância do estilo liderança diretivo, porém com iniciativas de práticas do processo coaching. Os
resultados poderão servir de base para o desenvolvimento de uma cultura na qual novas perspectivas de
gestão de pessoas e de liderança na enfermagem possam ser praticadas e a liderança coaching passe a
ser uma nova possibilidade.
Palavras-chave: Enfermagem, Hospital, Liderança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18090
MATOS, Marly Pinto de. Análise da infecção genital feminina por Chlamydia Trachomatis pelos
métodos imunológicos: ensaio imunoenzimático e imunofluorescência direta em Cuiabá - Mato Grosso.
2012 . p. 76. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Belasco, Angélica Gonçalves Silva
Resumo: Objetivo:Esta pesquisa teve como objetivo determinar a prevalência da infecção genital por
Chlamydia trachomatis em um estudo seccional cruzado quantitativo nas cidades de Cuiabá MT e Várzea
Grande, Mato Grosso, por meio dos métodos de ensaio imunoenzimático (EIA) e imunofluorescência
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direta (IFD). Métodos: Foram estudadas amostras endocervicais de 328 mulheres sexualmente ativas
com idades entre 15 e 25 anos, das quais 80 foram positivas. Resultados: A prevalência constatada foi de
24,39%, sendo que podem ser encontradas variações nesse índice, entre 19,74% a 29,04% com um
intervalo de confiança de 95%. Os resultados corresponderam a 11 casos positivos pelo método EIA e 69
por IFD, sendo percentualmente (3,4%) e (22,6%), respectivamente. Conclusões: Esta investigação
permitiu não só estimar a prevalência da infecção genital na população de adolescentes e jovens da
capital mato-grossense, como também, indicar a existência de uma alta circulação de cepas de
Chlamydia na região, fato este que devemos considerar como um importante dado epidemiológico sobre
o agravo em estudo, alertando que estes achados devem ser rastreados com maior intensidade e
abrangência e com métodos laboratoriais mais precisos para as tomadas de decisão quanto à medidas
preventivas e tratamento mais eficazes.
Palavras-chave: Ensaio imunoenzimático, Imunofluorescência Direta.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18091
ANDRADE, Paula Rosenberg de. Enfrentando uma experiência dificil mesmo com apoio: a
adolescente menor vivenciando a maternagem. 2012 . p.161. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Ribeiro, Circéa Amália
Resumo: A fecundidade entre adolescentes de 10 e 14 anos vem aumentando nos últimos anos em
nosso País. Nesta faixa etária, as pesquisas realizadas sobre a temática ainda são escassas e estão
centradas nas questões da maternidade, revelando uma visão predominantemente biomédica, negativa e
de riscos, em que mãe e filho estão expostos. Os objetivos do presente estudo foram compreender o
significado de cuidar do filho para a mãe adolescente menor, desvelar as demandas necessárias, para
que possa cuidar e elaborar um modelo teórico a acerca dessa experiência. Foram adotados como
referencial teórico o Interacionismo Simbólico e, como referencial metodológico a Teoria Fundamentada
nos Dados. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista e observação participante de nove mães
que haviam vivenciado a maternidade entre os 10 e 14 anos de idade. A análise comparativa dos dados
emergentes levou à identificação de dois fenômenos: O primeiro, Convivendo com uma experiência
solitária e difícil ao cuidar do filho, expressa as dificuldades, sofrimentos, medos e o sentimento de
solidão que a mãe adolescente menor vivencia e que podem culminar com sua adaptação à maternagem
e com a mesma percebendo-se perder o domínio de seu papel de mãe. O segundo, Tendo ajuda da rede
de apoio para cuidar do filho, retrata as interações que a mãe adolescente estabelece com sua rede de
apoio e a ajuda que recebe desta para conseguir desempenhar seu papel de mãe, cuidar do filho e ainda
prosseguir com sua vida. A articulação desses dois fenômenos levou à identificação da categoria central
e à construção do Modelo Teórico Enfrentando uma experiência difícil mesmo com apoio, o qual revela
que as dificuldades para cuidar do filho, mesmo com a ajuda da rede de apoio, não são supridas, elas
são apenas amenizadas, e a adolescente menor não tem condições para exercer e superar totalmente as
dificuldades e sofrimentos decorrentes dessa vivência.
Palavras-chave: Adolescente, Enfermagem em saúde comunitária, Puericultura, Relação Mãe-filho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18092
SANTOS, Vera Lucia Alves dos. A sessão de brinquedo terapêutico: contribuições para sua
compreensão e utilização pelo enfermeiro. 2012 . p. 193. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde
Orientador: Ribeiro, Circéa Amália
Resumo: O Brinquedo Terapêutico é um modo de brincar estruturado com a finalidade de permitir que a
criança entenda situações que esteja vivenciando e alivie a ansiedade decorrente de experiências
dolorosas e ameaçadoras. Na prática assistencial, sua utilização vem sendo amplamente recomendada,
face aos benefícios que promove à criança, à família e ao próprio profissional. No entanto, seu uso nas
unidades pediátricas é bastante insipiente e uma importante causa é a falta de preparo dos enfermeiros
na condução da sessão de Brinquedo Terapêutico, assim como para interpretar as manifestações da
criança e compreender suas necessidades, a fim de traçar metas e ações de cuidado. Esta situação,
assim como a não existência de pesquisas que tenham como foco específico a sessão de Brinquedo
Terapêutico, demonstrando como ela transcorre, justifica a realização deste estudo, que visa a contribuir
para a construção de um conhecimento mais preciso e consistente sobre o tema e para que essa
intervenção possa ser incorporada, com maior segurança e domínio, nas atividades assistenciais do
enfermeiro. Objetivo: compreender como transcorre a sessão de Brinquedo Terapêutico utilizada pelo
enfermeiro na assistência à criança hospitalizada. Método: pesquisa qualitativa, tendo como referenciais
teóricos o Interacionismo Simbólico e a teoria de Vygotsky sobre a brincadeira simbólica da criança e
como referencial metodológico o Estudo de Casos Múltiplos. Foram analisadas 20 sessões de Brinquedo
Terapêutico realizadas com seis crianças pré-escolares e escolares hospitalizadas. Resultados: a sessão
de Brinquedo Terapêutico é um processo que se desenvolve em quatro etapas interdependentes e
complementares, cada uma delas caracterizada por uma ou mais atividades predominantes e evidentes
durante a sessão que são: Estabelecendo Vínculo, Explorando, Dramatizando e Parando de Brincar. A
etapa Estabelecendo Vínculo desenvolve-se gradualmente desde que o enfermeiro e a criança se
conhecem e continua durante toda a sessão, enquanto eles vão interagindo e ela internaliza o conceito
de que o enfermeiro é um adulto em que pode confiar para expor seus pensamentos, sentimentos,
temores e emoções, porque a respeita, assim como às suas decisões. Na etapa Explorando, a criança
examina, analisa, experimenta, descobre as possibilidades que a sessão de Brinquedo Terapêutico
oferece e gesta a situação imaginária que irá dramatizar. A etapa Dramatizando possibilita à criança
representar circunstâncias reais que a afligem, atemorizam, angustiam, impressionam ou que gostariam
que acontecessem; nesta etapa, as situações imaginárias são mais evidentes e ocorre a catarse. Na
etapa Parando de Brincar, a criança, gradualmente, prepara-se para dar desfecho às situações
imaginárias, quando aceita prontamente a solicitação para encerrar a brincadeira ou, ainda, quando ela
mesma pede para parar de brincar. Caso a criança não tenha conseguido elaborar as situações que a
estão impressionando, é preciso a realização de novas sessões; caso ela as tenha elaborado, verbaliza
ou demonstra que, naquele momento, o Brinquedo Terapêutico não é mais necessário.
Palavras-chave: Criança hospitalizada, Enfermagem pediátrica, Jogos e brinquedos, Saúde da criança.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18093
ALVES, Vera Lucia de Souza. Avaliação de curso de especialização em gestão em enfermagem
modalidade à distância sob a perspectiva dos discentes. 2012 . p. 182. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. São Paulo; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Gestão, gerenciamento e educação em saúde e enfermagem
Orientador: Cunha, Isabel Cristina Kowal Olm
Resumo: Este estudo objetivou avaliar o curso um (C1) e o curso dois (C2) de Especialização em Gestão
em Enfermagem Modalidade a Distância sob a perspectiva dos discentes. O desenho é
descritivo/exploratório, de abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido em 11 polos no C1, e dez
polos no C2, sendo eles nos Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Tocantis e São Paulo. O período
da coleta de dados do C1 foi em agosto de 2010, e do C2 de agosto a dezembro de 2011. A população
do estudo constituiu-se de 216 estudantes matriculados no C1 e 268 no C2, totalizando 484 alunos, que
responderam a um questionário baseado nos indicadores de avaliação de cursos de graduação a
distância do Ministério da Educação, após preencherem o consentimento livre e esclarecido. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o nº 19667/12.
Os principais resultados em ambos os cursos foram: a maioria dos discentes era enfermeiro do sexo
feminino (194 - 89,8%; 244 - 91%), com faixa etária predominante entre 20 e 30 anos (98 - 45,4%; 124 46,3%) e tempo de formação de até 10 anos (185 - 85,6%; 220 - 82,1% [p<0,001]). O local de acesso ao
curso predominante foi a residência do aluno (184 -85,2%; 194 - 72,4% [p<0,001]). Os discentes
opinaram positivamente sobre o ambiente Moodle (188 – 87,1%; 236 – 88,1%[p=0,895]) e o suporte
técnico (172 -79,6%; 215 - 80,2% [p=0,164]). Os cursos contribuíram para a atuação profissional dos
enfermeiros (211 -97,7%; 263 - 98,1% [p=0,290]) e ao desenvolvimento de competências relacionadas à
gestão (212 -98,1%; 263 - 98,1% [p= 0,291]). Os alunos consideraram os conteúdos das disciplinas
pertinentes e atualizadas (203 - 94%; 267 -99,6% [p=0,002]), e os recursos utilizados para disponibilizálas foram adequados (203 - 94%; 261 - 97,4% [p=0,024]). Os discentes consideraram que foram
acolhidos pelos tutores (184 - 85,2%; 259 -96,6% [p<0,001]), e professores (188 – 87% - 257 - 95,9%
[p<0,001]). O material disponibilizado para auxiliar a construção do Trabalho de Conclusão de Curso foi
de fácil compreensão (184 -85,2%; 242 - 90,3% [p=0,209]). Os enfermeiros procuraram aplicar em sua
prática os conhecimentos aprendidos no curso (201 -93,1%; 245 - 91,4% [p=0,132]). A avaliação geral
dos cursos foi considerada excelente (100 - 46,3%; 159 - 59,3% [p<0,001]) e ótima (95 -44%; 98 - 36,6%
[p<0,001]) pelos discentes. Os cursos foram avaliados positivamente em todos os quesitos, oferecendo
subsídios para melhorias entre um curso e outro. Destaca-se que o ensino on-line é uma tendência
mundial e, portanto, é necessário pensar em estratégias que aperfeiçoem o processo ensino e
aprendizagem e diminuam a evasão.
Palavras-chave: Avaliação, Especialização, Gestão.

Abstract: This study aimed to evaluate the ongoing one (C1) and travel two (C2) Management
Specialization in Nursing Distance mode from the perspective of students. The design is descriptive /
exploratory quantitative approach. The study was conducted in 11 centers in C1, C2 and ten poles in while
they were in the states of Pará, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins and São Paulo. The period of data
collection C1 was in August 2010, and C2 from August to December 2011. The study population consisted
of 216 students enrolled in C1 and C2 at 268, totaling 484 students who responded to a questionnaire
based on the evaluation indicators of undergraduate distance from the Ministry of Education after
completing the informed consent . The study was approved by the Ethics and Research of the Federal
University of São Paulo under No. 19667/12. The main results in both courses were most nursing students
were female (194 to 89.8%, 244-91%), with the predominant age group between 20 and 30 years (98 to
45.4%; 124 - 46.3%) and training time of 10 years (from 185 to 85.6%, from 220 to 82.1% [p <0.001]). The
location of access to the course was the predominant student's residence (184 -85.2%; 194 to 72.4% [p
<0.001]). The students opined positively on the environment Moodle (188 to 87.1%, from 236 to 88.1% [p
= 0.895]) and technical support (172 -79.6%, from 215 to 80.2% [p = 0.164] .) Courses contributed to the
work of professional nurses (211 -97.7%; 263 to 98.1% [p = 0.290]) and the development of skills related
to management (212 -98.1%, from 263 to 98.1 % [p = 0.291]). The students considered the contents of
the relevant disciplines and updated (203-94%; 267 -99.6% [p = 0.002]), and the resources used to make
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them available were adequate (203-94%, from 261 to 97.4 % [p = 0.024]). The students felt that they were
welcomed by tutors (from 184 to 85.2%; 259 -96.6% [p <0.001]), and teachers (188-87% - from 257 to
95.9% [p <0.001]). The material made available to support the construction of the Work Completion of
course was easy to understand (184 -85.2%, from 242 to 90.3% [p = 0.209]). Nurses sought to apply in
practice the knowledge learned in the course (201 -93.1%, from 245 to 91.4% [p = 0.132]). The general
assessment of the courses was considered excellent (from 100 to 46.3%, from 159 to 59.3% [p <0.001])
and excellent (95 -44%; 98 to 36.6% [p <0.001]) by students . The courses have been evaluated positively
in all aspects, offering subsidies for improvements between one course and another. It is noteworthy that
teaching online is a worldwide trend and therefore it is necessary to think of strategies that enhance the
teaching and learning process and reduce evasion.
Key words: Evaluation, Specialization, Management.
Notas Gerais: Registro online.

Nº de Classificação: 18412
FRANÇA, Salomão Patrício de Souza. Estresse, burnout e enfermagem - as relaçoes de trabalho no
atendimento pré-hospitalar móvel. 2012 . p. 163. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem e saúde na dimensão coletiva
Orientador: Martino, Milva Maria Figueiredo de
Resumo: A dinâmica do trabalho de enfermagem em atendimento móvel de urgência resulta em uma
atividade laboral adoecedora, sendo necessário planejamento e implementação de estratégias que
minimizem o desenvolvimento de doenças como o estresse e burnout. Estudos de estafa ocupacional em
enfermeiros são imprescindíveis em trabalhadores das áreas de urgências, pois estes realizam
atendimento de alta complexidade, possuem carga horária de trabalho excessiva e demandam maior
insalubridade. Objetivo: Discutir as relações de trabalho entre estresse, burnout e enfermagem no
atendimento pré-hospitalar móvel. Método: Estudo populacional, descritivo, exploratório, quantitativo com
38 enfermeiros. Será utilizado questionário estruturado acrescido do Maslach Burnout Inventory e do ISE
– Inventário Sintomatológico de Estresse. Na análise dos dados serão utilizadas técnicas de estatística
descritiva e inferencial (teste t-Student e teste F (ANOVA). A verificação da hipótese de igualdade pelo
teste F de Levene e a de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Resultados: 34,2% dos entrevistados
apresentaram medida alta de sintomas psicológicos de estresse, 31,6% de sintomas físicos de estresse,
76,3% com síndrome de burnout, Ao correlacionar a prevalência de burnout com os sintomas de
estresse, apenas a dimensão exaustão emocional apresentou correlação significativa (0,488). Conclusão:
Não existe correlação direta entre estresse ocupacional crônico e síndrome de burnout e sim com a
exaustão emocional. As estratégias de coping poderão interromper o processo de adoecimento entre a
exaustão emocional e o desenvolvimento da síndrome de burnout.
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, Estresse, Prevalência, Trabalho.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18007
OLIVEIRA, Fernanda Celedônio de. Representações sociais da identidade profissional do
enfermeiro em nefrologia. 2012 . p. 132. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Alves, Maria Dalva Santos
Resumo: Objetivou compreender as representações sociais do enfermeiro especialista em nefrologia
quanto à identidade profissional; descrever o processo de escolha profissional; identificar as
representações atribuídas à profissão e; compará-las com os enfermeiros neonatologistas. Estudo do tipo
exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, realizado em Fortaleza/CE, durante o período de fevereiro
a maio de 2012, com 13 unidades de terapia renal substitutiva, com um universo de 25 enfermeiros
nefrologistas e, como comparação com 25 enfermeiros neonatologistas. Foi utilizada a Teoria das
Representações Sociais, com a Associação Livre de Palavras através do Teste de Associação Livre de
Palavras e entrevista semiestruturada que foram organizados e analisados por dois softwares,
respectivamente: Evoc e Alcest. Com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Ceará no. 422/11. Os resultados evidenciaram cinco momentos distintos: primeiro, o perfil dos
participantes; segundo, a formação acadêmica/graduação; terceiro, a trajetória do exercício profissional
enquanto especialista em nefrologia; quarto e quinto corresponderam com a teoria, respectivamente,
pelas evocações livres das palavras, sendo detectados os prováveis elementos periféricos e os núcleos
centrais, em destaque – cuidado e conhecimento e; por fim, o contexto lexical das palavras usadas pelas
entrevistas semi-estruturadas, com 86% de aproveitamento do corpus, sendo subdividiu em três classes:
Estágio extracurricular na graduação, Identidade profissional e Assistência ao paciente. Diante de tais
conclusões, percebe que as representações são consideradas sociais por ajudar a proporcionar através
de realidades distintas, diferentes formas de interpretações. Conota-se que, de um senso comum, vivido
no cotidiano diário de trabalho do enfermeiro nefrologista, surgem um olhar novo e diferencial, através de
uma metodologia própria e dominante a questões tratadas sobre esse realidade da enfermagem, cuja
evidencia é sensível cotidianamente. Percebe-se ainda que, a identidade profissional foi adquirida sob a
óptica do dia-a-dia do exercício do trabalho e conclui-se que se desenvolveu nos desafios da prática de
trabalho cotidiana. As experiências extracurriculares foram significativas na escolha e na atuação na
nefrologia, ajudando através das experiências na constituição da identidade profissional dos enfermeiros
especialistas em nefrologia. Finalizando, cabe mencionar que a tese, muito embora tenha possibilitado
momentos de reflexões, vale mencionar uma recomendação que, ajudará aos enfermeiros graduado que,
as faculdades e universidades incluam na grade curricular do curso de Bacharel em Enfermagem, a
disciplina de nefrologia, pois é pouco abordada pelos enfermeiros, mas que merece um olhar
diferenciado, uma vez que, vem crescendo assustadoramente o número de pacientes renais que
necessitam de profissionais bem capacitados a exercerem suas funções e com isso a estabelecerem
mais facilmente sua identidade profissional.
Palavras-chave: Diálise, Identidade Profissional, Representações sociais.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18008
BARBOSA, Izabel Cristina Falcão Juvenal. Construção e validação de um curso a distância para
promoção da saúde mamária. 2012 . p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Fernandes, Ana Fátima Carvalho
Resumo: Objetivou-se construir e validar um curso a distância para promoção da saúde mamária para os
enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família de Fortaleza/CE. Trata-se de uma pesquisa de
desenvolvimento e criação de coursewares de aprendizagem que podem ser aplicados no ensino e na
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assistência de enfermagem. A proposta metodológica foi composta de cinco etapas: 1) análise e
planejamento, 2) modelagem, 3) implementação, 4) avaliação e manutenção e 5) distribuição. O
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Mama (AVAPMAMA), foi elaborado no período de junho a
novembro de 2011 e aprovado pelo COMEPE/UFC, sob protocolo n° 78/10 e possui na sua página
principal: home (apresentação, estrutura e cronograma do curso); biblioteca (livros, manuais, referências,
glossário); meu espaço (agenda, contato, portfólio); equipe de elaboração; instrumentos dos juízes de
conteúdo e dos enfermeiros da estratégia de saúde da família. Além disso, o conteúdo do CASM está
disponibilizado em quatro módulos de aprendizagem que contempla 15 unidades temáticas, contendo
itens e subitens. Participaram da validação do curso nove juízes da área da enfermagem, pedagogia e
webdesigner que atenderam alguns parâmetros de seleção: titulação, produção científica e tempo de
atuação com a temática. Estes aspectos receberam uma pontuação mínima cinco pontos. A partir da
análise dos resultados sobre o perfil sociodemográfico dos participantes no estudo, observou-se que
44,4% dos especialistas apresentavam a idade na época do diagnóstico variando entre 28 a 40 anos;
33,3% possuíam especialização e doutorado, 44,4% eram casados, 55,6% possuíam tempo de formação
variando entre 4 e 13 anos e experiência como tutor em EaD, 66,7% referiram tempo de experiência em
EaD menor que 4 anos. As variáveis referentes às perspectivas técnicas, didático pedagógicas,
comunicacionais e sociais que apresentaram índice de concordância superior a 65% foram: as
informações são compatíveis com os objetivos, a aprendizagem autônoma permite ao aluno acessar suas
próprias fontes ampliando sua aprendizagem, a sequência e coerência dos conteúdos e as referências
acrescentam valor à informação e favorece a troca de experiências e a construção dos conhecimentos, o
paradigma da aprendizagem é interacionista, construtivista e facilita o processo de aprendizagem, a
metodologia é cooperativa, interativa e problematizadora e baseada na identificação e resolução de
problemas e a interação do curso dar-se-á mutuamente. As variáveis que obtiveram índice de
concordância igual a 50% foram: designer gráfico das páginas favorece o aprendizado, o usuário tem
facilidade de navegação, o aprendizado parte da experiência do aluno, o ambiente propicia a
interdisciplinaridade, o conteúdo é construído no processo e não há uma sequência única, permite
acessar o ambiente disponível e realizar uma discussão sobre o assunto. Conclui-se que o curso a
distância é uma ferramenta que tem o propósito de ampliar e enriquecer os espaços de convivência nos
quais os enfermeiros podem interagir e construir seu próprio conhecimento; favorece a interatividade, a
comunicação, a autonomia e a cooperação entre os participantes e oferece acesso às tecnologias
educacionais. Acrescenta-se ainda que o processo de ensino aprendizagem desenvolvem vários
aspectos do indivíduo (afetivos, cognitivos e psicomotores), que fazem parte da construção do
conhecimento.
Palavras-chave: Câncer de mama, Educação à distância.

Abstract: Aimed to construct and validate a distance course for promoting breast health for nurses of the
Family Health Strategy in Fortaleza / CE. It is a research and development creating courseware for
learning that can be applied in teaching and nursing. The methodology consisted of five stages: 1)
planning and analysis, 2) modeling, 3) Implementation, 4) evaluation and maintenance, and 5) distribution.
The Virtual Learning Environment Breast (AVAPMAMA) was prepared in the period June to November
2011 and approved by COMEPE / UFC, under Protocol No 78/10 and has on its home page: home
(presentation, structure and schedule course), a library (books, manuals, references, glossary) my space
(calendar, contact, portfolio); drafting team; instruments judges Content and nurses of the health strategy
of the family. Furthermore, the content of CASM is available in four learning modules which includes 15
thematic units, containing items and subitems. Participated in the validation of the course of the nine
justices area of ??nursing, teaching and webdesigner who met certain selection parameters: titration,
scientific and time working with the theme. These aspects have received a minimum score five points.
From the analysis of the results on the demographic profile of the participants in the study, it was
observed that 44.4% of the experts had the age at diagnosis ranged between 28 and 40 years, 33.3% had
a specialization and Ph.D., 44, 4% were married, 55.6% had training time ranging between 4 and 13 years
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experience as a tutor in distance education, 66.7% reported long experience in distance less than four
years. The variables relating to technical perspectives, didactic teaching, communication and social
concordance index showed that over 65% were information are consistent with the goals, autonomous
learning allows students to access their own sources extending their learning, the sequence and
coherence the content and references add value to information and promotes the exchange of
experiences and the construction of knowledge, the learning paradigm is interactionist, constructivist and
facilitates the learning process, the methodology is cooperative, interactive and problem-based
identification and resolution problems and the interaction of the course will give each other. The variables
that had concordance index equal to 50% were: graphic designer pages favors learning, the user has
navigation facility, part of the learning experience of the student, the environment provides
interdisciplinary, content is built on process rather than there is a unique sequence, allows access to the
available environment and hold a discussion on the subject. We conclude that the distance course is a
tool that aims to broaden and enrich the living spaces in which nurses can interact and construct their own
knowledge; favors interactivity, communication, autonomy and cooperation among participants and
provides access to educational technologies. It is further the learning process develop various aspects of
the individual (affective, cognitive and psychomotor), which are part of the construction of knowledge.
Key words: Distance education, Breast cancer.
Acesso
remoto
ao
texto
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integral:
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ARAUJO, Marcio Flavio Moura de. Qualidade do sono de universitários e sua interface com a
síndrome metabólica e indicadores de saúde. 2012 . p. 216. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Damasceno, Marta Maria Coelho
Resumo: A qualidade do sono é um poderoso preditor de saúde, pois está relacionado com o risco para
problemas de saúde crônicos, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade e a SM. Esta é uma
agregação de problemas cardiometabólicos que eleva substancialmente a morbi-mortalidade humana
independente da causa. O
grau da relação entre SM e a quantidade/qualidade do sono já está
estabelecido em idosos, pessoas de meia idade, operários e até crianças, mas, em adultos jovens,
aparentemente saudáveis, ainda é desconhecido. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi
analisar a relação entre SM e indicadores de saúde com a qualidade do sono de universitários de
Fortaleza-Ceará. Pesquisa observacional, quantitativa, com desenho transversal. Foram avaliados 701
universitários de 24 cursos das seis áreas de conhecimento da UFC entre março e junho de 2011 em
duas etapas. Na primeira, os alunos preencheram um instrumento sobre indicadores sociodemográficos,
de saúde e uma versão validada e adaptada, aos padrões brasileiros, do Pittsburgh Sleep Quality Index.
Numa data posterior, com os alunos
em jejum por doze horas, coletaram-se os seguintes dados
bioquímicos: glicemia venosa de jejum, triglicerídeos, LDL-C, HDL-C e o cortisol. Nessa mesma ocasião,
foram mensurados pressão arterial, circunferência abdominal, peso corporal e altura. Analisaram-se os
componentes da SM consoante o critério da NCEP-ATP III. Os dados sofreram tripla digitação e foram
analisados no software STATA versão 8.0.
Parcela substancial dos universitários eram maus
dormidores (95,2%) enquanto uma minoria tinha SM (1,6%). Os alunos com menor duração do sono
foram os da área
de agrárias (6,24h DP± 1,23h) e tecnologia (6,29h DP± 1,24) (p=0,04). Grande
maioria dos alunos maus dormidores (39%) tinha uma renda supeior a seis salários mínimos (p=0,03).
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Os universitários que moravam sozinhos (IC-95%- 1,03-1,08) (p<0,001) ou com os pais, (p<0,020), com
idade = 30 anos (IC95%-1,02-1,07)
(p<0,001), com médio risco para etilismo (IC95%-1,03-1,07)
(p<0,001) e os fumantes diários (IC95%-1,02-1,06) (p<0,001) apresentavam uma chance superior a
1,05, 1,05,1,05, 104 e 1,05, respectivamente, de possuir má qualidade do sono. Praticamente todos os
alunos com cortisol elevado (96,1%) tinham sono com eficiência de 65-74% (p=0,02). Há um aumento
de 5% na probabilidade de universitários maus dormidores apresentarem SM (RP=1,05; IC 95%:1,031,07) (p=0,013). Estes alunos também possuem uma chance superior a 1,05 de apresentar glicemia
elevada (RP=1,05; IC95%-1,03-1,07) (p<0,001). Não houve
correlação estatisticamente significante
entre os componentes da SM isolados e o PSQI. Portanto, os universitários maus dormidores possuem
uma probabilidade maior de apresentar SM comparativamente aos bons dormidores. É importante que
os profissionais de saúde considerem a avaliação da qualidade do sono desses jovens na prevenção e
combate à SM, assim como na elaboração de estratégias individualizadas para a promoção da saúde
deles.
Palavras-chave: Estudantes, Saúde do adulto, Síndrome X metabólica, Sono, Transtornos do sono.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17883
MELO, Renata Pereira de. Resultado de enfermagem equilíbrio hídrico no pós-operatório de
cirurgia cardíaca: análise do conceito e construção de definições operacionais. 2012 . p. 222. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de Enfermagem na promoção da saúde
Orientador: Lopes, Marcos Venícios de Oliveira
Resumo: Esta tese teve o objetivo de revisar o conceito do resultado de enfermagem Equilíbrio Hídrico
da Nursing Outcomes Classification (NOC) em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e
desenvolver definições operacionais. Para isso, realizou-se análise do conceito, segundo o modelo de
Walker e Avant (2005), utilizando a revisão integrativa para busca. A mesma foi empreendida de outubro
a dezembro/2010, com base nas questões norteadoras: Que indicadores permitem a avaliação do volume
de líquidos corporais no período pós-operatório de cirurgia cardíaca? Como esses indicadores são
definidos e como podem ser avaliados? Quais as características ou valores indicativos de normalidade e
de alteração no volume de líquidos corporais, no período pós-operatório de cirurgia cardíaca? Para
busca, utilizaram-se os descritores equilíbrio hidroeletrolítico, cirurgia torácica e período pós-operatório. A
amostra foi composta por artigos que contemplassem pelo menos uma das questões norteadoras; com
resumo disponível; texto completo acessível pelo Portal da CAPES, pelo sistema eletrônico da University
of Iowa ou pelo sistema de comutação; em português, inglês ou espanhol. Foram excluídos os editoriais,
cartas ao editor, estudos reflexivos, relatos de experiência, anais de eventos, produções duplicadas e
pesquisas com animais. Após o levantamento, as produções foram submetidas a quatro etapas de
avaliação, que resultaram na seleção de 48 artigos (CINAHL: 12; PubMed: 12; Scopus: 21; Lilacs: 3).
Destacaram-se os estudos de revisão narrativa, coorte e descritivos (nível de evidência IV e VI). A partir
da análise, identificaram-se quatorze indicadores, além dos vinte e três presentes no resultado Equilíbrio
Hídrico da NOC. A revisão integrativa teve contribuição limitada para a construção das definições
operacionais, sobretudo devido à natureza do conceito de interesse. A análise do conceito evidenciou os
atributos: movimento de solvente e/ou soluto (ativo ou passivo) através de membranas semi-permeáveis
e entre compartimentos fisiológicos; regulação efetiva por mecanismos homeostáticos (gradiente entre a
pressão hidrostática e coloidosmótica, eletroneutralidade e mecanismos neuro-hormonais); e manutenção
da concentração e do volume dos compartimentos. O caso modelo refletiu indivíduo saudável, com
funções hormonais e de controle dos compartimentos hídricos preservadas, enquanto os casos contrários
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se opuseram aos atributos apenas em parte. Os casos limítrofes compreenderam as situações mórbidas,
nas quais ocorrem alteração de, no máximo, dois atributos. Os antecedentes do equilíbrio hídrico
corresponderam às condições orgânicas, comportamentais e/ou ambientais que se opunham àquelas
listadas para o desequilíbrio, ou mesmo sua ausência. Os consequentes do desequilíbrio abrangeram os
estados de déficit e excesso de líquidos, bem como os conceitos relacionados de hidratação, equilíbrio
eletrolítico (sódio) e perfusão, tanto sistêmica (volemia) quando localizada (tecidual). Já o consequente
do equilíbrio consistiu na homeostase hídrica ou na ausência dos consequentes de desequilíbrio,
enquanto os referentes empíricos corresponderam aos indicadores. A análise do conceito permitiu
delimitar seu escopo e identificar quais parâmetros asseguram sua presença ou mesmo sua alteração
(desequilíbrio). O mesmo engloba os fenômenos de equilíbrio eletrolítico, perfusão e hidratação e está
além da simples mensuração e controle das perdas e ganhos de líquidos. Como fase inicial da validação
do resultado de enfermagem, requer o desenvolvimento de pesquisa com experts e clínica.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem, Enfermagem, Equilíbrio Hidroeletrolítico, Formação de
conceito.

Abstract: This thesis aims to revise the concept of income nursing Hydro Balance of Nursing Outcomes
Classification (NOC) in patients after cardiac surgery and to develop operational definitions. For this, we
carried out analysis of the concept, according to the model of Walker and Avant (2005), using the
integrative review to search. The same was undertaken from October to December 2010, based on the
questions: What indicators allow the assessment of body fluid volume in the postoperative period of
cardiac surgery? As these indicators are defined and how it can be? What characteristics or values
??indicative of normality and changes in body fluid volume in the postoperative period of cardiac surgery?
To search using the descriptors electrolyte balance, thoracic surgery and postoperative period. The
sample consisted of articles that addressed at least one of the guiding questions, with summary available;
Full text accessible by CAPES Portal, the electronic system of the University of Iowa or the switching
system, in Portuguese, English or Spanish. We excluded editorials, letters to the editor, reflective studies,
experience reports, conference proceedings, and duplicate productions animal research. After the survey,
the productions were subjected to four stages of evaluation, which resulted in the selection of 48 articles
(CINAHL: 12; PubMed: 12; Scopus: 21; Lilacs: 3). Stood out the review studies narrative and descriptive
cohort (level of evidence IV and VI). From the analysis, we identified fourteen indicators, in addition to
twenty-three presents the results of Hydro Balance NOC. The integrative review was limited contribution
to the construction of operational definitions, especially due to the nature of the concept of interest. The
analysis showed the attributes of the concept: moving solvent and / or solute (active or passive) through
semi-permeable membranes and between physiological compartments; effective regulation by
homeostatic mechanisms (gradient between colloid osmotic and hydrostatic pressure, electroneutrality
and mechanisms neuro- hormone) and maintaining the concentration and volume of the compartments.
The model case reflected healthy individual with hormone functions and control of the water
compartments preserved, while the opposite case opposed to the attributes in part. Borderline cases
understood the morbid situations in which changes occur, at most, two attributes. The background to the
water balance corresponded to organic conditions, behavioral and / or environmental opposed to those
listed for the imbalance, or even its absence. The resulting imbalance of covered states deficit and
excess liquid as well as the related concepts of hydration, electrolyte balance (sodium) and perfusion,
both systemic (blood volume) when located (tissue). Already a consequent balance consisted of water
homeostasis in the absence or the resulting imbalance, while empirical referents correspond to indicators.
The analysis of the concept allowed to delimit its scope and identify which parameters ensure its presence
or its amendment (imbalance). The same phenomena encompasses the electrolyte balance, perfusion
and hydration and is beyond simple measurement and control of fluid losses and gains. As the initial
phase of the validation result of nursing requires the development of research and clinical experts.
Key words: Nursing, Concept Formation, Electrolyte Balance, Nursing assessment.
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Nº de Classificação: 17884
SILVA, Anna Paula Sousa da. Efeitos da aplicabilidade de um manual educativo para ações de
detecção precoce do câncer de mama. 2012 . p. 140. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Fernandes, Ana Fátima Carvalho
Resumo: O controle do câncer de mama fundamenta-se no mapeamento do risco, no planejamento e na
implementação de ações que visam à detecção de tumores cada vez menores, proporcionando
melhorar a assistência à saúde, diminuindo os gastos desnecessários e estimulando o desenvolvimento
de estratégias educativas. Objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de um
manual educativo
relacionado aos exames de detecção precoce do câncer de mama para mulheres. Trata-se de um
estudo quase-experimental, realizado no município de Fortaleza-Ce em uma Unidade Básica de Saúde.
A população do estudo foi composta por mulheres cadastradas na referida unidade que realizaram o
exame de prevenção ginecológica, nos meses de abril e maio de 2011, destinados para a primeira etapa
da coleta de dados, sendo baseada no número de atendimentos ginecológicos mensais, totalizando
uma amostra de 294 mulheres, distribuídas equitativamente em grupo intervenção-GI e grupo controleGC. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista por meio de um formulário do tipo inquérito
CAP (conhecimento, atitude e prática), elaborado baseado no conhecimento dos exames de detecção
precoce e na realização correta dos mesmos, além de características
sócio-demográficas das
participantes e informações sobre fatores de risco para câncer de mama nestas mulheres. O estudo foi
desenvolvido em duas fases para o GI (inquérito CAP pré-intervenção acompanhado de uma sessão
educativa do manual com leitura posterior dos mesmos pelas participantes e consulta de retorno com
preenchimento do inquérito CAP pós- intervenção) e, uma fase para GC (inquérito CAP). O material
educativo aplicado trata-se de um manual de orientações a mulheres mastectomizadas onde foram
utilizados os dois primeiros capítulos que correspondem a explicações voltadas para os exames de
detecção precoce. Para a análise estatística, utilizou-se o programa SPSS versão 16.0 e os dados
foram tabulados, processados e analisados, em tabelas. Os testes estatísticos foram selecionados de
acordo com a necessidade da análise dos dados, a fim de alcançar os objetivos propostos, com
confiabilidade e validade do instrumento. Após análise dos dados observou-se a homogeneidade dos
dois grupos, mostrando a associação das variáveis sociodemográficas e das variáveis relacionadas aos
fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Contudo, puderam-se observar diferenças
significativas nos escores, no que se refere ao grau de conhecimento, atitude e a prática em relação à
realização dos exames de detecção precoce do câncer de mama, quando comparados após aplicação
da intervenção educativa, notando-se que o grupo intervenção pós-manual mostrou a maioria das
variáveis comparativas superiores às do grupo controle e às do grupo intervenção antes do manual, isto
é, após a aplicação do manual educativo, houve mudanças significantes voltadas para o diagnóstico
precoce do câncer de mama. O estudo tornou-se relevante à medida que propôs avaliar uma estratégia
de educação em saúde, a fim minimizar as lacunas do conhecimento e a realização dos exames de
detecção precoce do câncer de mama e, dessa forma, melhorar a assistência à saúde mamária. Nesse
sentido, comprova-se a tese de que a intervenção educativa, com a utilização de um manual educativo
sobre detecção precoce do câncer de mama para mulheres, possibilitou importantes resultados na
promoção da saúde mamária, através da prevenção secundária.
Palavras-chave: Detecção Precoce, Neoplasias da mama, Promoção da saúde.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 17885
BESERRA, Eveline Pinheiro. Saúde do adolescente: ação educativa mediada pelo modelo de atividades
de vida. 2012 . p. 208. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Alves, Maria Dalva Santos
Resumo: A Enfermagem como profissão autônoma pode desempenhar diferente atuação assistencial, de
promoção e de recuperação da saúde do adolescente a partir de suas vulnerabilidades. Nesse âmbito, o
enfermeiro pode utilizar teorias e modelos de Enfermagem que focalizam uma atenção personalizada e
individualizada em prol da qualidade de vida. Com base no exposto, é explicitada a tese - O modelo de
Enfermagem de Roper, Logan e Tierney é capaz de ser utilizado como uma intervenção educativa grupal
com adolescentes para promover a saúde no contexto escolar. Logo, o objetivo geral deste estudo é
aplicar uma estratégia educativa grupal baseada no Modelo de Atividades de Vida para promoção da
saúde do adolescente. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou a pesquisa-ação,
realizado numa escola municipal de Fortaleza-CE com 25 adolescentes no primeiro momento da
pesquisa e 12 no segundo. O período de coleta de dados foi abril a junho de 2011. Instrumentos e os
procedimentos utilizados: observação, observação participante, diário de campo, filmagem, roteiro de
entrevista e estratégia educativa. Para estruturação da atividade educativa, utilizou-se a entrevista
elaborada com questionamentos já recomendados pelo Ministério da Saúde para a atenção ao
adolescente, contudo, contemplou também os elementos do Modelo de Atividade de Vida, sendo este o
primeiro momento do estudo. Já o segundo foi a intervenção educativa composta de oito oficinas. Cada
uma possuía um título como tema central, mediada pela Pedagogia Dialógica, com duração de uma hora
e meia, uma vez por semana. Para problematizar as discussões, foram utilizados vídeos como
propagandas publicitárias do Ministério da Saúde sobre as temáticas a serem discutidas, também
reportagens divulgadas na mídia, caracterizaram-se como importante meio inicial de propor uma reflexão
sobre os diferentes temas discutidos nas oficinas. Foram respeitados os aspectos legais e éticos que
envolvem pesquisas com seres humanos. Neste estudo, o modelo de Enfermagem mediou uma pratica
educativa, mais sistematizada, caracterizando como um guia passível de adaptação para a realidade dos
adolescentes inseridos no âmbito escolar. Os pressupostos do modelo de atividade de Roper, Logan,
Tierney subsidiaram a elaboração e a execução desta atividade educativa numa abordagem grupal.
Proporcionavam um diálogo que envolvia as vivências daquele grupo pesquisado, sendo possível por
meio da atividade educativa descobrir a realidade diária de cada adolescente, permitindo direcionar as
orientações tanto nas vulnerabilidades intrínsecas de sua adolescência como para as especificas do
grupo. Com efeito, a execução das oficinas considerou contextualizações biológica, psicológica,
socioculturais, ambientais e político-econômicas do grupo e/ou indivíduo que são fatores influenciadores
do modelo. A abordagem educativa proporcionou a reflexão desde seu contexto para formação de
sujeitos “empoderados”. Embora seja uma estratégia grupal, a preocupação é com o individuo,
caracterizando uma atenção individualizada. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de ações
criativas para pratica de enfermagem, explorando teorias e modelos numa tentativa de agregar a tríade
teoria, pratica e pesquisa.
Palavras-chave: Educação em saúde, Modelos de enfermagem, Saúde do adolescente.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso
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VASCONCELOS, Camila Teixeira Moreira. Intervenção comportamental e educativa: efeitos na
adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. 2012 . p.
104. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: Relata os efeitos das intervenções comportamental e educativa na adesão das mulheres à
consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. Para tanto, foi realizado um
estudo experimental do tipo randomizado controlado com comparação entre três grupos: intervenção
educativa (sessão educativa e demonstração do exame), intervenção comportamental (fita lembrança) e
um grupo que recebe a intervençãopadrão (cartão contendo a data da consulta de retorno - lembrete
gráfico), aqui denominado de grupo de comparação. A pesquisa foi realizada em um Centro de Saúde da
Família (CESAF), situado no bairro Vicente Pinzon, pertencente à Secretaria Executiva Regional II. A
população do estudo foi composta pelas mulheres que realizaram o exame de prevenção do CCU no
referido CESAF. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: ter iniciado
atividade sexual e realizar o exame de prevenção do CCU no período de coleta de dados, perfazendo um
total de 775 mulheres. O instrumento de coleta de dados utilizado para avaliar o conhecimento, a atitude
e prática das mulheres em relação ao exame foi o inquérito CAP, submetido à validação de face e
conteúdo. O período total da coleta de dados aconteceu em aproximadamente nove meses. Os dados
foram analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 18.0. Os dados evidenciaram que apesar de aproximadamente todas as mulheres (98,5%) terem
ouvido falar sobre o exame colpocitológico, a avaliação do conhecimento foi classificada como
inadequada para a maioria (72,3%). Aproximadamente a metade (58,6%) sabia sobre a finalidade do
exame de prevenir o CCU. A atitude inadequada também alcançou altos percentuais (63,4%). O principal
motivo apontado pelas mulheres para a realização do exame foi a presença de queixas (38,3%). Por
outro lado, a prática do exame foi classificada para a maioria das mulheres (69,2%) como adequada,
embora os dados quanto à periodicidade de realização do exame sugiram repetição desnecessária, com
alta concentração do intervalo anual. Das 775 mulheres que compuseram a amostra, 585 (75,5%)
retornaram para receber o resultado do exame com até 65 dias. Quando comparadas as taxas de retorno
entre os grupos, o grupo educativo apresentou o maior percentual de mulheres que retornou (GE = 82%/
GCT= 77%/ GCP= 66%), todavia essa diferença só foi estatisticamente significante quando comparada
ao grupo comportamental (p=0,000). Por outro lado, quando comparadas as médias de dias com que as
mulheres retornaram para receber o resultado do exame, as mulheres do grupo educativo o fizeram com
intervalo médio de dias menor (Md=43 dias/ GE<GCT - p= 0,020/ GE<GCP - p=0,000). Os dados
revelaram que o grupo educativo atingiu proporções maiores (82%), e que as mulheres retornaram mais
precocemente para a consulta confirmando a superioridade da intervenção educativa quando comparada
às demais. A intervenção comportamental utilizada (fita lembrança) nesta pesquisa não se mostrou uma
intervenção eficaz para diminuir as taxas de não retorno, tendo em vista que as mulheres desse grupo
tiveram os menores percentuais de comparecimento à consulta de retorno, bem como o fizeram em um
intervalo maior quando comparado aos outros grupos.
Palavras-chave: Atitudes e práticas em saúde, Conhecimentos, Educação em saúde, Enfermagem
baseada em evidências, Esfregaço vaginal, Neoplasias do colo do útero.

Abstract: Reports the effects of behavioral and educational interventions on adherence of women to
return query to get the result of the Pap test. Therefore, an experimental study was a randomized
controlled comparison between three groups: educational intervention (educational session and
demonstration of the exam), behavioral intervention (tape memory) and a group receiving
intervençãopadrão (card containing the date of the query Return - reminder graph), here called the
comparison group. The research was conducted in a Family Health Center (CESAF), situated in the
district Vicente Pinzon, belonging to the Regional Executive Secretary II. The study population was
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composed of women who were tested for the prevention of cervical cancer in CESAF said. The selection
of the sample according to the following inclusion criteria: having initiated sexual activity and take the
examination for the prevention of cervical cancer in the period of data collection, a total of 775 women.
The data collection instrument used to assess the knowledge, attitude and practices of women in relation
to the KAP survey was submitted to the face validity and content. The total period of data collection
occurred in about nine months. Data were analyzed using the software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 18.0. The data showed that although nearly all women (98.5%) have heard
about the Pap test, the assessment of knowledge was classified as inadequate for the majority (72.3%).
Approximately half (58.6%) knew about the purpose of the test to prevent cervical cancer. A bad attitude
also achieved high percentage (63.4%). The main reason given by women for the examination was the
presence of complaints (38.3%). Moreover, practice the test was rated for the majority of women (69.2%)
as appropriate, although the data regarding the frequency of the examination suggest unnecessary
repetition, with a high concentration of annual interval. Of the 775 women in the sample, 585 (75.5%)
returned for the result of the test within 65 days. Comparing the rates of return between the groups, the
educational group had the highest percentage of women who returned (EG = 82% / 77% = GCT / GCP =
66%), however this difference was only statistically significant when compared to group behavioral (p =
0.000). On the other hand, when comparing the mean of days the women returned to receive test results,
women's educational group did mean interval of days shorter (Md = 43 days / GE <GCT - p = 0.020 / GE
<GCP - p = 0.000). The data revealed that the educational group reached higher proportions (82%), and
women returned earlier for consultation confirming the superiority of the educational intervention
compared to the others. Behavioral intervention used (tape memory) in this study was not an effective
intervention to reduce rates of no return, given that women in this group had the lowest percentage of
attendance at follow-up visit, and did so in a gap higher compared to the other groups.
Key words: Evidence-Based Nursing, Health Education, knowledge, Attitudes and practices in health,
Vaginal Smears, Neoplasms of the Cervix.

Nº de Classificação: 18009
BESSA, Maria Eliana Peixoto. Elaboração e validação de conteúdo do protocolo de intervenções de
enfermagem para idosos com risco de apresentar fragilidade. 2012 . p. 197. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Silva, Maria Josefina da
Resumo: Risco de fragilidade em idosos representa a vulnerabilidade desses indivíduos desenvolverem
condições que acarretam em incapacidades, perda da autonomia e dependência funcional. Acredita-se
que ao utilizar medidas de promoção da saúde é possível retardar o aparecimento da fragilidade. Este
trabalho teve por objetivo elaborar um protocolo de intervenções de enfermagem para idosos em risco
de fragilidade direcionado para aos enfermeiros atuantes na atenção básica, além de validar o conteúdo
deste junto a especialistas. Trata-se de uma pesquisa metodológica que se constituiu das seguintes
etapas: 1) elaboração do protocolo e 2) validação do conteúdo por especialistas. A primeira etapa se
constituiu de revisão integrativa nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cinhal para identificar as
intervenções de enfermagem
com base na Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE). Após
levantamento bibliográfico, identificaram-se 17 artigos que respondiam ao objeto de estudo. Com a
análise dos artigos, identificaram-se 23 intervenções de enfermagem que foram distribuídas de acordo
com os domínios da EFE, fornecendo subsídios para elaboração da primeira versão do protocolo. Essa
versão foi submetida a 17 especialistas (8 enfermeiros assistenciais e 9 docentes) na segunda etapa da
pesquisa. Para coleta de dados, ocorrida no período de abril a maio de 2012, utilizou-se o método
Delphi, estabelecendo o consenso dos especialistas de no mínimo 80%,
verificado pelo índice de
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validação de conteúdo (CVI), proporção entre especialistas e teste binomial. O protocolo elaborado foi
avaliado quanto à sua clareza e relevância em 44 aspectos e considerado válido por ter obtido CVI
(SCVI/Ave, SCVI/UA e I-CVI) de 0,90. As respostas foram submetidas à análise estatística não havendo
diferenças significativas entre os percentuais de concordância dos especialistas em relação à proporção
0,8. Não houve diferença nos percentuais de concordância entre os grupos dos que trabalham na
assistência ou na docência. Apenas o aspecto relevância das intervenções de enfermagem para o
domínio humor obteve ICV = 0,76. Entretanto, no teste binominal o valor obtido foi p=0,9936, não
sendo este aspecto retirado do protocolo. O protocolo inicialmente desenvolvido foi aprimorado de
acordo com as sugestões dos especialistas. Ao final desse processo de ajustes no mesmo, surgiu um
novo documento válido em seu conteúdo e adaptado conforme as sugestões dos especialistas com 26
intervenções de enfermagem. Após a realização desse estudo obteve-se um instrumento válido em seu
conteúdo destinado aos enfermeiros da atenção básica para ser aplicado em idosos com risco de
apresentar fragilidade. Acredita-se que enfermeiros e outros profissionais da saúde possam utilizar o
protocolo ora desenvolvido em sua prática profissional com o intuito de promover a saúde do idoso com
risco de
fragilidade.. Recomendam-se novas investigações para o aprimoramento do protocolo e
futuras revisões replicando os passos deste estudo. Sugere-se o uso das intervenções listadas em
ensaios randomizados controlados com intuito de verificar a eficácia das mesmas. Acredita-se que o
protocolo desenvolvido trará implicações positivas para prática clínica de enfermagem gerontológica,
uma vez que permite ao enfermeiro atuar utilizando os princípios da Sistematização da assistência de
enfermagem com maior autonomia profissional.
Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem geriátrica, Idoso fragilizado, Protocolos.

Abstract: Risk of frailty in the elderly is the vulnerability of these individuals to develop conditions that
lead to disability, loss of independence and therefore functional dependence. It is believed that by using
measures of health promotion the onset of this health condition may be delayed. This study aimed to
develop a protocol of nursing interventions for elderly at risk of fragility directed to nurses working in
primary care, as well as to validate its content with experts. Such methodological research consisted of
the following steps: 1) designing the protocol and
2) content validation by experts. The first step
consisted of integrative review in the databases
PubMed, Scopus and Chinal to identify nursing
interventions based on Edmonton Frail Scale (EFS). After the literature review it was identified 17 articles
responding to the object of study. When analyzing the articles, 23 nursing interventions were identified
and then distributed according to the domains of EFS, providing subsidies to build the first version of
the protocol. This version was submitted to 17 experts (8 nurses and 9 teachers) in the second step of
the research. To collect data, which was carried out between April and May 2012, Delphi method was
used establishing the consensus of the experts of at least 80%. Such number was verified by content
validity index (CVI), ratio of experts and binomial test. The protocol was evaluated concerning its clarity
and relevance in 44 points and considered valid by having obtained CVI (YRCS / Ave, SCVI / UA and ICVI) of 0.90. The responses were subjected to statistical analysis showing no significant differences
between the percentages of agreement of experts regarding the ratio 0.8. There was no difference in the
percentage of
agreement between groups of experts engaged in service and the ones involved in
teaching. Only the aspect relevance of nursing interventions for mood domain obtained ICV = 0.76.
However, in the binomial test the result wasp = 0.9936, thus such aspect not excluded from the protocol.
The original protocol was improved according to the suggestions of experts. At the end of this process of
improvement it was developed a new document valid in its content
and adapted according to the
suggestions of experts with 26 nursing interventions. After conducting this study it was obtained a valid
tool intended for primary care nurses to be applied in elderly patients with risk for fragility. It is believed
that nurses and other health professionals can use the developed protocol in their professional practice
in order to promote the health of the vulnerable elderly. Further research is recommended to improve of
the protocol as well as future revisions replicating the steps of this study. It is suggested the use of the
listed interventions in randomized controlled trials in order to verify their effectiveness. It is believed that
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the developed protocol will bring positive implications for clinical practice in geriatric nursing as it allows
nurses to work using the principles of the systematization of nursing care with greater professional
autonomy.
Key words: Nursing, Geriatric Nursing, Frail Elderly, Protocols, Validation study.

Nº de Classificação: 18010
ARAUJO, Thiago Moura de. Impacto de uma tecnologia de informação e comunicação na prevenção
e tratamento de úlceras por pressão em pacientes críticos. 2012 . p. 190. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Caetano, Joselany Áfio
Resumo: A avaliação do impacto de intervenções educativas surge para identificar a efetividade de
programas, softwares, curso e treinamentos que envolvam profissionais e sujeitos com necessidades de
capacitação. O curso Úlcera por Pressão Online, utilizado nesta tese, trata-se de uma tecnologia de
informação e comunicação desenvolvida para capacitar profissionais de enfermagem sobre a prevenção
e tratamento de úlcera por pressão (UP) em pacientes nas diversas esferas de cuidado. A UP, além de
ser um problema de saúde pública mundial, provoca a realização de estudos que buscam formas de
minimizar esse problema, além de ser um indicador de qualidade da assistência de enfermagem adotado
em instituições de saúde. Foi objetivo desta tese avaliar o impacto de uma intervenção educativa a partir
de uma tecnologia de informação e comunicação sobre prevenção e tratamento de UP em uma unidade
de terapia intensiva de um hospital universitário de Fortaleza/CE. Trata-se de um estudo quase
experimental, com abordagem antes e depois, realizado no período de setembro de 2011 a junho de
2012. Participaram da pesquisa 94 pacientes (47 antes e 47 depois) e nove enfermeiras do setor. O
estudo foi dividido em três fases: pré-intervenção, intervenção e pós-intervenção. Foram utilizados para
coleta de dados formulários com variáveis clínicas e sociais dos pacientes; dados referentes à assistência
de enfermagem na prevenção e tratamento de UP; a escala de avaliação de risco de Braden;
questionário com variáveis sociais das enfermeiras; e o questionário de avaliação de conhecimento sobre
UP de Pieper e Mott (1995). Os dados foram organizados no Programa Excel e analisado no Programa
estatístico SAS, com a utilização dos Testes t de Student, Exato de Fisher, Qui-quadrado corrigido de
Yates, T de Wilcoxon e U de Wilcoxon-Mann-Whitney para análise estatística. A pesquisa obteve a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição com protocolo nº 098.09.11. Os resultados
apontaram similaridade entre os grupos pré e pós-intervenção em relação às características sociais e
fatores clínicos avaliados (p?0,05), exceto no item readmissão que só esteve presente na primeira fase. A
avaliação de risco, a descrição da pele e a descrição de medidas preventivas apresentaram melhor
porcentagem no grupo pós-intervenção, mas sem diferença estatisticamente significante (p=0,839;
p=0,865; p=0,723, respectivamente). A maioria dos pacientes do grupo pré-intervenção (53,19%)
apresentou UP; essa superioridade também ocorreu em relação à presença de UP na admissão na UTI,
com diferença significante em relação ao grupo pós-intervenção (p=0,046). A prevalência de UP na UTI
diminuiu de 36,23% para 27,36%; e a incidência de 31,91% para 19,14% depois da intervenção
educativa. A maioria dos pacientes do grupo pré-intervenção apresentou risco elevado de desenvolver
UP (57,44%) e o grupo pós-intervenção, risco moderado (51,06%). Entre as nove enfermeiras, a maioria
já tinha realizado curso sobre UP (55,56%) e curso na modalidade EAD (55,56%). O número de acertos
de questões sobre prevenção foi superior no grupo pós-intervenção com 81,93%, sendo também esse
grupo o que apresentou maior porcentagem de acertos nas questões relacionadas ao estadiamento da
UP (93,20%). A diferença no número de acertos e de pontos entre os grupos apresentou diferença
significante (p?0,05). Concluiu-se que a intervenção educativa gerou impacto na diminuição da

1695

prevalência e incidência de lesões na UTI e na aquisição de conhecimento das enfermeiras,
principalmente, relacionado ao estadiamento das lesões.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Capacitação em serviço, Enfermagem, Tecnologia da informação,
Úlcera por pressão.

Abstract: The evaluation of the impact of educational interventions appears to identify the effectiveness of
programs, software, and ongoing training involving professionals and individuals with training needs. The
course Pressure Ulcer Online, used in this thesis, it is an information technology and communication
developed to train nurses on prevention and treatment of pressure ulcers (PU) in patients in the various
spheres of care. The UP, besides being a public health problem worldwide, causes studies seeking ways
to minimize this problem, besides being an indicator of quality of nursing care adopted in healthcare
institutions. Objective of this thesis was to evaluate the impact of an educational intervention from an
information technology and communication about prevention and treatment of UP in a intensive care unit
of a university hospital in Fortaleza / CE. It is a quasi-experimental study with before and after approach,
conducted from September 2011 to June 2012. Participants were 94 patients (47 before and 47 after) and
nine nurses sector. The study was divided into three phases: pre-intervention, intervention and postintervention. Were used for data collection forms with clinical and social characteristics of patients, data on
nursing care in the prevention and treatment of UP, the scale of risk assessment Braden; questionnaire
with social variables of nurses, and the questionnaire for assessing knowledge Pieper on the UP and Mott
(1995). The data were organized in Excel program and analyzed in SAS statistical program, with the use
of Student's t tests, Fisher's exact, chi-square corrected Yates, T and U Wilcoxon Wilcoxon-Mann-Whitney
test for statistical analysis. The research was approved by the Ethics in Research Committee with Protocol
098.09.11. The results showed similarity between the groups pre-and post-intervention in relation to social
and clinical factors evaluated (p = 0.05), except in the item readmission was present only in the first
phase. Risk assessment, the description of the skin and the description of preventive measures showed
better percentage in the post-intervention group, but no statistically significant difference (p = 0.839, p =
0.865, p = 0.723, respectively). Most patients in the pre-intervention (53.19%) presented UP, this
superiority also occurred in relation to the presence of UP at ICU admission, with a significant difference in
relation to post-intervention group (p = 0.046). The prevalence of UP ICU decreased from 36.23% to
27.36%, and the incidence of 31.91% to 19.14% after the educational intervention. Most patients in the
pre-intervention group showed elevated risk of developing PU (57.44%) and post-intervention group,
moderate risk (51.06%). Among the nine nurses, most had already made progress on UP (55.56%) and
course in ODL mode (55.56%). The number of correct questions about sexuality was higher in the postintervention to 81.93%, and this group also had the highest percentage of correct answers on issues
related to the staging of UP (93.20%). The difference in the number of correct answers and points
between groups were significant (p = 0.05). It was concluded that educational interventions have any
impact in reducing the prevalence and incidence of injuries in the ICU and in the acquisition of knowledge
of nurses, mainly related to staging of lesions.
Key words: Nursing, Health evaluation, Information technology, Pressure ulcers, In-service training.
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Nº de Classificação: 18011
DODT, Regina Claudia Melo. Elaboração e validação de tecnologia educativa para autoeficácia da
amamentação. 2011 . p. 166. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Ceará;
2011.

1696

Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em Saúde
Orientador: Ximenes, Lorena Barbosa
Resumo: As características individuais do processo de amamentação devem ser consideradas, bem
como a relevância da educação em saúde apropriada à mulher no período puerperal, no ambiente do
Alojamento Conjunto (AC). Dessa forma, teve-se como objetivo geral construir e validar tecnologia
educativa para promoção da autoeficácia materna no ato de amamentar. Tratou-se de pesquisa quase
experimental antes-depois, com grupo de controle não equivalente, tendo como amostra 201 puérperas
nas unidades de AC, de uma maternidade pública de referência terciária na assistência perinatal e
neonatal, em Fortaleza. A coleta dos dados ocorreu no período de maio de 2010 a maio de 2011 em
quatro etapas. Na primeira etapa, aplicaram-se dois instrumentos: a Escala Breastfeeding Self-Efficacy
Scale-Short Form (BSES-SF), versão brasileira, e o formulário sócio demográfico e clínico-obstétrico para
o grupo intervenção (GI) e grupo comparação (GC). Na segunda etapa, o GC recebeu cuidados da
equipe, de acordo com a rotina convencional preconizada pela instituição e o GI foi submetido à
intervenção educativa individual por meio do álbum seriado: "Eu posso amamentar o meu filho",
construído a partir da reflexão dos itens da BSES-SF, dos pressupostos da Teoria de Autoeficácia de
Bandura (1986) e de referências sobre aleitamento materno. Essa tecnologia educativa foi submetida à
avaliação por 10 juízes, resultando no Índice de Validade de Conteúdo de 0,92 em relação às figuras e
0,97 quanto às fichas-roteiro. En la segunda etapa, el CG recibió equipo de atención, de acuerdo a la
rutina convencional establecida por la institución y el GI fue sometido a la intervención educativa
individual a través del álbum ilustrado: "Yo puedo amamantar a mi hijo", construido a partir de reflexión de
los ítems de la BSES-SF, de los supuestos de la Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1986) y de
referencias acerca de la lactancia materna. Esta tecnología educativa fue sometida a la evaluación por 10
jueces, lo que resulta en el índice de la Validez del Contenido de 0,92 frente al 0,97 cuanto a las fichasguías. A terceira etapa consistiu da aplicação da escala BSES-SF nas puérperas antes da alta hospitalar.
Já a quarta etapa ocorreu com dois meses de puerpério, novamente com a aplicação da escala às
puérperas do GI e do GC, por contato telefônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa.
Palavras-chave: Estudos de validação, Tecnologia educacional, Aleitamento materno, auto-eficácia,
Enfermagem.
Abstract: The individual characteristics of the breastfeeding process must be considered, as well as the
importance of appropriate health educational for women in the postpartum period in rooming-in. Thus, we
aimed to design and validate the educational technology to promote maternal self-efficacy in the act of
breastfeeding. It was a quasi-experimental before-after research with nonequivalent control group, with a
sample of 201 postpartum women in rooming-in units of a public maternity reference in tertiary perinatal
and neonatal care in Fortaleza, Brazil. Data collection happened from May 2010 to May 2011 in four
moments. In the first moment, we applied two instruments: the Brazilian version of the Breastfeeding
Self-Efficacy Scale-Short
Form (BSES-SF), and the socio-demographic and clinical-obstetrics
questionnaire for the intervention group (IG) and the comparison group (CG). In the second moment,
the CG received team care, according to the conventional routine preached by the institution and the IG
was submitted to individual educational intervention through the serial album "I can breastfeed my child",
designed based on a reflection of the items from BSES-SF, the assumptions of Bandura's Self-efficacy
Theory (1986) and
references on breastfeeding. This educational technology was submitted to the
evaluation of 10 judges, resulting in the Content Validity Index of 0.92 regarding
figures and 0.97
regarding scripts. The third moment consisted in the application of the BSES-SF in puerperas before
hospital discharge. And the fourth moment was carried out in the first two months of postpartum, again
with the application of the scale to puerperas from IG and CG, by telephone. The study was approved by
the Research Ethics Committee. The results showed that the groups are similar, once the following
variables did not present statistically significant difference: age, type of
dwelling, smoking, alcohol
consumption, get help with household chores, space reserved for breastfeeding, water source used and
the existence of a sink with water and soap in the bathroom, number of pregnancies, parity, number of
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abortions,
previous breastfeeding and breastfeeding duration. The only variables that presented
statistically significant difference were: marital status (p=0.027), occupation (p=0.022) and number of
children (p=0.037), with higher prevalence in the comparison group. In the first and second moments
there was no statistically significant association between IG and CG, despite the higher BSES-SF scores
in IG. However at the third moment (two months of postpartum) they presented statistically significant
difference (p<0.0021). This shows that the intervention using the serial album favored the maternal selfefficacy. As for the relationship between breastfeeding and the changes in the BSES-SF scores, we can
verify statistically significant association (p<0.001),
demonstrating that in the IG 100% of women
surveyed at both moments kept breastfeeding, whereas in the CG this rate decreased to 41.0% in the
third moment. We concluded that the educational intervention using the serial album "I can breastfeed
my child" not only promoted the high maternal breastfeeding self-efficacy, but also promoted a longer
period of breastfeeding.
Key words: Validation Studies, Educational technology, Breastfeeding, Self-efficacy, Nursing.
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Nº de Classificação: 18263
ABREU, Elzenita Falcão de. Projetos de vida profissional de estudantes universitários: um estudo na
área da ética e da moralidade. 2012 . Tese de Doutorado (Doutorado em Psicologia) - Universidade
Federal do Espírito Santo. Espírito Santo; 2012.
Área de Concentração: Psicologia do Desenvolvimento humano
Linha de Pesquisa: Processos de desenvolvimento, processos evolutivos, funcionais e adaptativos do
comportamento humano e animal, processos de aprendizagem e desenvolvimento típico e atípico,
afetividade, interações sociais, cognição, juízo moral, processos de intervenção e
Orientador: Alencar, Heloísa Moulin de
Resumo: Esta pesquisa consiste em analisar, a partir das perspectivas da moral e da ética, o juízo de
estudantes universitários da área da saúde a respeito de seus projetos de vida profissional e a influência
dos seus professores nesses projetos. Buscamos conhecer os projetos e analisá-los com base nas
contribuições de La Taille (2006a). Participaram da investigação 51 estudantes, de ambos os sexos, dos
cursos de Enfermagem, Medicina e Psicologia, da Universidade Federal do Vale do São Francisco –
UNIVASF, sendo esses dos primeiros e dos últimos períodos dos cursos. Realizamos entrevistas
individuais de acordo com o método clínico de Piaget (1926/2005, 1932/1994). Considerando as
respostas e justificativas mais frequentes, referentes ao projeto de vida profissional, pudemos verificar
que: (1) o projeto de vida profissional que os estudantes mencionam é a “pós-graduação”, tendo como
justificativa a “motivação e/ou interesse”; (2) todos os participantes possuem a crença de que os seus
projetos serão realizados e ressaltam a “determinação” como argumento; (3) a estratégia sobre como os
projetos serão realizados é “estudando”, seguida da justificativa “meio para atingir os objetivos”; (4) o
“Polo Petrolina/Juazeiro” é o local onde pretendem realizar seus projetos, sob argumento de ser a
“melhor alternativa”; (5) os pontos positivos e negativos da formação são, respectivamente, os
“professores” e a “estrutura da universidade”; (6) a maior parte dos entrevistados considera que os
professores exercem influência nos seus projetos pela “orientação e/ou incentivo na escolha dos
caminhos” e (7) as maneiras de influenciar dos professores são “modo como se relacionam com os
alunos” e “demonstração de conhecimento da área”. Diante das repostas e argumentos apresentados,
verificamos que poucos dados (10,25%) expressam conteúdos morais, que apontam ou não para a
perspectiva ética. Dessa forma, não podemos afirmar que os futuros profissionais fundamentam os
aspectos mencionados em princípios morais e éticos no sentido que tratamos nesta pesquisa.
Finalmente, esperamos que os dados instiguem trabalhos de intervenção que proporcionem reflexões a
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respeito dos princípios, que devem nortear a prática profissional e incentivem novos estudos na área da
moralidade.
Palavras-chave: Ética, Moral, Projetos de vida profissional, Universitários.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18273
ANDRADE,
Luciana Dantas Farias de. Saúde e Educação na atenção primária: limites e
possibilidades das relações dialógicas entre enfermeiros e usuários. 2012 . p. 157. Tese de Doutorado
(Doutorado em Psicologia) - Universidade. Espírito Santo; 2012.
Área de Concentração: Psicologia social
Linha de Pesquisa: Psicologia Social e Saúde. Processos de saúde e adoecimento nas suas
articulações com o contexto sociocultural. Formação e prática profissional na área de saúde. Processos
de intervenção em saúde.[sic]
Orientador: Andrade, Angela Nobre de
Resumo: A estratégia geral da pesquisa consistiu em captar e analisar, à luz da fenomenologia
hermenêutica-dialética, o fenômeno das relações entre enfermeiros e usuários durante as atividades de
educação em saúde nas Estratégias Saúde da Família do município de Cuité, Paraíba, Brasil. Justifica-se
a sua realização face à constatação de que o processo de educação em saúde, imprescindível nas
Estratégias de Saúde da Família, pode ser emancipatório, adotando-se relações dialógicas que valorizem
o encontro entre enfermeiros e usuários como um acontecimento em múltiplos sentidos/afetações que
produzem e podem (ou não) gerar transformações, capazes de desvelar os temas limitantes ou
potencializadores de autonomia para a expansão de vida dos sujeitos envolvidos. Através da pesquisa
qualitativa, realizada com quatro enfermeiros e quatro usuários das Estratégias Saúde da Família do
município de Cuité, envolvendo a utilização de roteiro de entrevistas respeitando os aspectos éticos, foi
possível constatar que os profissionais da enfermagem desconhecem as abordagens pedagógicas
utilizadas em suas práticas educativas no atendimento ao indivíduo, família e coletividade conduzindo
este processo educacional a um predomínio da utilização de abordagens pedagógicas não
emancipatórias, contrárias à proposta do SUS de expansão de vida e autonomia do indivíduo. O que
pode ser atestado desta pesquisa é que as atividades educativas são exercidas com abordagens que
favorecem mais a adoção de condutas pré-estabelecidas que a autonomia, revelando uma feição
educacional com relações que tendem mais à dependência do que à libertação. Dentre os modelos de
educação em saúde, o modelo dialógico proposto por Paulo Freire pode ser utilizado como base filosófica
para formação de futuros profissionais da enfermagem em ambiente universitário e como estratégia para
capacitação dos enfermeiros que atuam na assistência ao paciente.
Palavras-chave: Enfermeiro, Estratégia saúde da família, Relações dialógicas.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo Incompleto

Nº de Classificação: 18027
WILLIG, Mariluci Hautsch. As histórias de vida dos idosos longevos de uma comunidade: o elo entre
o passado e o presente. 2012 . p. 158. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Paraná; 2012.
Área de Concentração: Prática Profissional de Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem
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Orientador: Lenardt, Maria Helena
Resumo: O objetivo deste estudo consistiu em interpretar as histórias de vida dos idosos longevos
usuários de uma Unidade Básica de Saúde em Curitiba - PR, alicerçada
na perspectiva do
Envelhecimento Ativo e Curso de Vida. Foi realizada pesquisa do tipo qualitativo de enfoque sóciohistórico, a qual aborda as histórias de vida de vinte longevos. A coleta de dados ocorreu mediante a
realização de entrevistas narrativas no domicílio dos participantes. As entrevistas foram gravadas e
transcritas, com a autorização prévia dos informantes. As narrativas foram submetidas às etapas do
processo de análise proposto pelo sociólogo alemão Fritz Schütze (2010): análise formal do texto,
descrição estrutural do conteúdo, abstração analítica, análise do conhecimento, comparação contrastiva
(comparação mínima e comparação máxima)
e construção de um modelo teórico acerca da
longevidade. As vinte histórias de vida foram submetidas às duas primeiras fases de análise. Para
continuidade do
processo analítico foram eleitas oito histórias de vida, que se mostraram mais
pertinentes aos propósitos do estudo. As análises das trajetórias de vida resultaram em dez categorias
que apresentaram semelhanças entre si, e oito consideradas
diferentes às demais. As categorias
apresentadas na comparação mínima foram: 1 - O trabalho como subsistência da vida cotidiana - os
membros da família trabalhavam impulsionados por suas necessidades e exigências; 2 - As famílias
extensas e suas implicações - o elevado número de filhos, a situação sócioeconômica e as condições
dos fatores de produção não permitiam aos pais que
enviassem os filhos à escola; 3 - A família
patriarcal e a educação dos filhos – os arranjos familiares eram eminentemente centrados na autoridade
paterna, severidade, temor e deveres dos filhos. 4 - Os conflitos políticos presenciados na infância - A
cultura de silêncio – relatos de passagens da participação política de seus genitores, bem como as
repercussões desses em suas vidas; 5 - A utilização de práticas culturais de cura como alternativa no
cuidado à saúde - utilizada mais frequentemente na infância - os chás, as garrafadas, como também a
figura do benzedor, raizeiro e curandeiro, essas práticas tem sua perpetuação no presente; 6 - O êxodo
rural como expectativa de melhora de vida - ocorreu na fase adulta dos participantes e apresenta as
dificuldades iniciais enfrentadas na região urbana; 7- As perdas e os enfrentamentos ao longo do curso
de vida - esses eventos representaram momentos de angústia, revolta, desgosto, e deixaram marcas,
após a
superação destes, reconstruíram suas vidas e famílias. 8 - A Religiosidade e sua
representatividade nas trajetórias de vida dos longevos - força propulsora de suas vidas, o apego à
religião denota crenças, tradições, valores e formas de proteção, expressaram sua religiosidade como
verdade incondicional; 9 - A trajetória atual - uma representação diferenciada de envelhecer - o cuidado
à saúde é visto como prioritário, procuram se alimentar de forma saudável e manterse ativos.A
aproximação com filhos e netos traz segurança e favorece a ajuda mútua; 10 - A trajetória futura e os
projetos de vida - soam como continuidade da vida e expectativas do que podem e o que almejam fazer,
num contexto de desejos, saudades e declarações de amor à vida. As categorias que se apresentaram
diferentes às oriundas da comparação inicial foram: 1 - Fumar - hábito adquirido na adolescência entendem que o uso do fumo, pode trazer consequências à saúde com comprometimento da qualidade
de vida, contudo, um dos longevos afirma não conseguir abandonar o vício; 2 - A vida solitária - amizade
com os vizinhos como rede de apoio - a vida solitária manifestada na trajetória individual da longeva,
não é vista por ela como fato negativo, mas sim como escolha pessoal; 3 - Novo casamento dos
longevos após viuvez - os homens quando perderam
suas esposas, casaram-se novamente,
diversamente das mulheres que permaneceram viúvas; 4 - Insegurança gerada por moradia em área de
risco - a insegurança causada pela presença de traficantes na região se configura como uma forma de
violência ao longevo; 5 - O trabalho após a aposentadoria visto como uma necessidade - para manter a
família, com pessoas doentes e dependentes, que dispendem maiores recursos financeiros em seus
cuidados à saúde;
6 - A atenção à saúde referida como insatisfatória - em relação à demora de
encaminhamento à atenção secundária e a falta de medicamentos usualmente distribuídos na Unidade
Básica de Saúde; 7 - Alimentação precária por ingesta inadequada de nutrientes – a localização do
trabalho distante da residência, não permite ao longevo realizar as refeições em casa, em consequência
a alimentação é insatisfatória, pobre em nutriente; 8 - Fatores econômicos como geradores de proteção
social - A situação financeira estável resulta em melhores condições de habitação, alimentação, lazer e
cuidados com a saúde. Neste processo de análise das categorias surgiram elementos presentes no
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passado e presente dos longevos, que contribuíram para o desenvolvimento de um modelo teórico:
“Construindo a longevidade no curso de vida”. A longevidade tem suas raízes no passado, fortemente
influenciada pela cultura familiar e curso de vida. Os pressupostos do Envelhecimento Ativo são mais
expressivos na trajetória atual dos longevos, na qual se alternam determinantes e condicionantes do
Envelhecimento Ativo, não existindo uma totalidade desses fatores presentes nas histórias individuais.
As contribuições das histórias de vida remetem à construção e compreensão do processo de
longevidade, conhecimento parcial, mas num amplo sentido, não só social, mas biológico, psicológico,
econômico, político, cultural e espiritual. O conhecimento das
histórias de vida apontou novas
possibilidades de intervenção da Enfermagem Gerontológica na Atenção Primária, visando à promoção
e prevenção da saúde, fundamentada especialmente no respeito à cultura, presente no curso de vida
dos longevos.
Palavras-chave: Cultura, Enfermagem geriátrica, História, Idosos de 80 Anos ou Mais, Longevidade.

Abstract: This study objectified to interpret life histories of oldest-old users from a Primary Health Care
Unit in Curitiba, Parana State/Brazil, grounded on the perspective of Active Aging and Life Course. A
qualitative research study with a social, historical focus was held, approaching life histories of twenty
oldest-old people. Data collection was carried out by means of narrative interviews at the participants'
home. The interviews were recorded and transcribed with the participants' previous consent. The
narratives were submitted to the steps of Fritz Schütze's analytical process (2010), a German sociologist:
formal text analysis, structural content description, analytical abstraction, knowledge analysis, contrastive
comparison (minimum and maximum comparison), and construction of a theoretical model on longevity.
Twenty life histories were submitted to the first two steps of the analysis. Proceeding the analytical
process, eight life histories, more pertinent to the study purposes, were selected. The analysis of life
trajectories resulted in ten categories which presented similarities, and eight were considered dissimilar to
the others. The categories featuring the minimum comparison were: 1 - Work supporting daily life - family
members' work was driven by their needs and demands; 2 - Large families and their implications - the
large number of children, the socioeconomic situation and the conditions of the production factors did not
enable parents to send their kids to school; 3 - The patriarchal family and children's education - family
arrangements were ultimately father-centered, severity, children's fear and duties. 4 - Political conflicts
witnessed in childhood - The silence culture - accounts of parents' political participation as well as
repercussions in their lives; 5 - The use of cultural healing practices as an alternative to health care - more
frequently used in childhood - teas, bottled infusions, and the figure of the healer, herbal medication
maker, such practices have been perpetuated; 6 - Rural depopulation as an expectation to improve life - it
happened in participants' adulthood and features initial difficulties faced in the city; 7 - Losses and coping
over lifetime - these events represent moments of anguish, revolt, grief, traces were left, and after
overcoming them, they reconstructed their lives and families. 8 - Religiosity and its representation in the
oldest-elders' life trajectories - a driving force in their lives, the attachment to religion means beliefs,
traditions, values and ways of protection, they expressed their religiosity as unconditional truth; 9 - The
current trajectory - a different representation from aging - health care is viewed as priority, they try to eat
healthy food and be active.Getting closer to children and grandchildren brings safety and favors mutual
help; 10 - Future trajectory and life projects - sound like life continuity and expectations of what they can
and long to do in a context of wishes, longings and love declarations to life. The dissimilar categories from
the initial comparison were: 1 - Smoking - habit from adolescence - they understand that smoking hinders
their quality of life, however one of the oldest-elder claims that cannot give up the habit; 2 - Lonely life neighbors' friendship as the support network - the lonely life manifested by an oldest-old woman is not
viewed as a negative fact but her personal choice; 3 - New oldest-old marriage after spouses' death - men
married again when losing their wives, unlike women who remained widows; 4 - Unsafety generated by
living in a hazardous area - unsafety caused by the presence of drug dealers in the area features as a
kind of violence for the oldest-old; 5 - Working after retirement viewed as a necessity - to support the
family with ill, dependent members, who spend higher financial resources on their health care; 6 - Poor
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health care - regarding the delay in being referred to secondary health care as well as the scarcity of
medication usually distributed by the Primary Health Care Unit; 7 -Precarious food due to inadequate
nutrient intake - Work distant from home does not enable the oldest-old people to have their meals at
home, consequently food intake is poor and lacks nutrients; 8 - Economic factors generating social
protection - A stable financial situation brings about better conditions of housing, food, leisure and health
care. In this process, elements from the oldest-old people's past and present emerged, which contributed
to the development of a theoretical model: "Building longevity along the course of life." Longevity is rooted
in the past, strongly influenced by family culture and course of life. The assumptions of Active Aging are
more significant in the oldest-old participants' current trajectory where the determinants and the
foundations of Active Aging have alternated, not existing a total amount of these factors in the individual
narratives. The contributions of the life histories refer to the construction and understanding of the
longevity process; partial knowledge, however, in a broader sense, not only social but also biological,
psychological, economical, political, cultural and spiritual. The knowledge of life histories pointed to new
interventional possibilities of Geriatric Nursing in Primary Health Care, aiming at health promotion and
prevention, founded ultimately on the respect to the culture, present in the oldest-old people's course of
life.
Key words: Longevity, Geriatric Nursing, History, Culture, Elders of 80 years or older.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/30051/R%20%20T%20-%20MARILUCI%20HAUTSCH%20WILLIG.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18028
KOEPPE, Giselle Barcellos Oliveira. Enfrentamento e adaptação dos pacientes com doença renal
crônica em tratamento conservador: subsídios para o cuidado de enfermagem em nefrologia. 2012 .
p. 130. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Araujo, Silvia Teresa Carvalho de
Resumo: O estudo trata do enfrentamento e adaptação do paciente com Doença Renal Crônica (DRC)
às situações vivenciadas durante sua convivência com a doença. Objetivos: identificar estímulos
relevantes apontados pelo paciente no conviver com a doença renal; analisar como tais estímulos
determinam o processo de enfrentamento e adaptação do paciente à doença e ao tratamento
conservador e discutir como a compreensão desses estímulos pode subsidiar a abordagem do
enfermeiro junto ao paciente em tratamento conservador. O marco teórico adotado foi o Modelo de
Adaptação de Roy. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, onde
foram empregados uma aproximação aos conceitos da metodologia clínico-qualitativa. O cenário foi a
sala de espera de uma ambulatório de tratamento conservador de um Hospital Universitário localizado no
Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 26 pacientes com DRC em tratamento conservador. O caminho para a
produção dos dados foi uma entrevista não-dirigida, a projeção dos sentidos sociocomunicantes em
bonecos com formato de corpo e o registro em diário de campo. O estudo teve como categorias
emergentes: convivência com a doença renal crônica e tratamento conservador: superando obstáculos a
cada dia; estratégias aplicadas pelos pacientes durante a convivência com a DRC: práticas utilizadas
para superar as dificuldades vivenciadas; e as pessoas como rede social de apoio: elemento essencial
para o enfrentamento e adaptação dos pacientes. As principais dificuldades vivenciadas pelos
participantes estão relacionadas à terapia medicamentosa e nutricional; às limitações físicas oriundas da
DRC e de outras doenças associadas; aos próprios profissionais da saúde; à instituição hospitalar; e às
próprias emoções dos sujeitos. Muitos pacientes lançam mão de pequenas estratégias para melhor
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conviverem com as dificuldades vivenciadas. O estudo demonstrou que os pacientes contam com uma
rede social de apoio formada pelas mais variadas pessoas em seu cotidiano de convivência com a DRC.
As principais redes sociais de apoio evidenciadas no estudo foram representadas pela família,
profissionais de saúde e outros pacientes portadores de DRC. O estudo permitiu visualizar que, assim
como em outras doenças crônicas, os portadores de DRC são cercados por fatores estressores que os
envolvem de tal maneira que, por vezes, parece impossível combatê-los. Mas, aí entram em cena outros
aspectos que agem fazendo com que este indivíduo consiga driblar as situações difíceis, superando-as e
vencendo-as a cada dia. Todos estes fatores e aspectos estão atrelados uns aos outros, sejam eles
internos ou externos, e atuam direcionando o ser humano em sua caminhada. Pesquisas com foco nos
aspectos subjetivos precisam ser cada vez mais realizadas no cenário da nefrologia, a fim de abranger o
conhecimento acerca das percepções dos pacientes frente ao cuidado prestado.
Palavras-chave: Adaptação, Cuidados de enfermagem, Doença renal crônica.

Abstract: The study treats the dealing and the adaptation from the Chronic Renal Disease (CRD) patient
to situations lived during the time he had the disease. The goals were: identifying relevant stimulations
pointed by the patient when living with the renal disease; analyzing how these stimulations determine the
dealing and adaptation process of the patient to the disease and to the conservative treatment and
discussing how the comprehension of these stimulations can subsidize the approach of the nurse to the
patient on conservative treatment. The theoretical stone adopted was Roy´s Adaptation Model. It is a
descriptive, exploratory, qualitative
approach study, having an approach to the clinic-qualitative
methodology concepts. The scenery was a waiting room of a University Hospital conservative treatment
clinic located in Rio de Janeiro. The subjects were 26 patients on conservative treatment having CRD.
To produce data we used a non-directed interview, the projection of social communicant senses with
body shape dolls and the record on field diary. The emergent categories of the study were: living with a
chronic renal disease and the conservative treatment; overcoming the obstacles each day; strategies
applied by the patients during the period they had CRD; practices used to overcome their difficulties
and the persons as support social net: an essential element to patients ‘dealing and adaptation. The
main difficulties lived by the participants are related to the medicamental and nutritional therapy, to the
physical limitations originated from CRD and other associated diseases; to the health´s professionals
themselves; and to the subjects emotions themselves. Many patients draw on little strategies to live
better with their difficulties. The study showed that patients count on a support social net formed by the
most diverse persons in their everyday living with CRD. The main support social nets showed in the
study were represented by their family, health professional and other patients CRD carriers. The study
allowed seeing that, as in other chronic diseases, CRD carriers are surrounded by stressors factors that
involve them in such a way that, sometimes, it seems impossible to defeat them. But, here come other
aspects allowing this individual to deal with difficult situations, overcome them and defeat them every
day. All these factors and aspects are connected one to the other, whether they are internal or external,
and act directing the human being on his way. Researches focusing subjective aspects need to be more
and more carried out on nephrology scenery in order to comprehend the knowledge about patients
perceptions in front of the care received.
Key words: Nursing, Chronic kidney disease, Adaptation.

Nº de Classificação: 18029
NUNES, Heliana Helena de Moura. O nascimento de um bebê com anencefalia: contribuição para
mães e profissionais de saúde. 2012 . p. 107. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Santos, Rosangela da Silva
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que teve como objeto de estudo a experiência
vivenciada de mães e profissionais da área da saúde com o nascimento de um bebê com anencefalia.
Objetivou: Compreender a experiência vivenciada de mães e profissionais de saúde com o nascimento
de um bebê com anencefalia; analisar as reações de mães e profissionais de saúde com o nascimento de
um bebê com anencefalia. Teve como cenário um hospital público, de grande porte, referência estadual
em gravidez de alto risco, localizado na cidade de Belém. Os depoentes foram quatorze mães que
vivenciaram o nascimento de um bebê com anencefalia e vinte e um profissionais de saúde, sendo oito
enfermeiros, seis médicos, quatro técnicos em enfermagem e três psicólogas. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de ética da Universidade do Estado do Pará. Utilizou-se a entrevista aberta e prolongada,
preconizado pelo método História de Vida. A coleta das narrativas foi realizada no período de abril a
agosto de 2010 e a pergunta norteadora foi: para as mães "fale a respeito de sua vivência com o
nascimento de seu bebê com anencefalia" e para os profissionais de saúde: fale a respeito de sua
experiência com o nascimento de um bebê com anencefalia. O processo analítico empregado foi análise
temática. As narrativas apontaram para a emergência de duas categorias: as reações maternas e dos
profissionais da área da saúde com o nascimento de um bebê com anencefalia e a (in) visibilidade dos
dilemas maternos e profissionais. As categorias puderam explicitar que as mães (13) tomaram
conhecimento da malformação no pré-natal o que suscitou sofrimento, medo de ter gerado um filho
diferente do imaginado, impotência e frustração. Por outro lado os profissionais de saúde apresentaram
reações semelhantes às mães (medo, impotência, sofrimento) despreparo profissional e as limitações
impostas pela profissão. A invisibilidade dos dilemas éticos foi verbalizada tanto na fala das mães ao ser
orientada quanto à possibilidade de interrupção da gestação quanto na fala dos profissionais. As mães
entram em conflito ao receber essa orientação e ter que interromper a vida do próprio filho. A maioria (8)
não aceitou interromper a gestação devido aos aspectos, ético, cultural e religioso. As que fizeram a
opção (4) tiveram que percorrer um longo caminho por conta da burocracia da interrupção. Por outro
lado, os profissionais também apresentaram dilemas éticos ao ter que comunicar a malformação e ao
participar da interrupção da gestação.
Palavras-chave: Anencefalia, Enfermagem, Historia de vida, Mães, Saúde da mulher.

Abstract: It is a descriptive qualitative study which aimed to study the lived experience of mothers and
health professionals with the birth of a baby with anencephaly. Objective: To understand the lived
experience of mothers and health professionals with the birth of a baby with anencephaly; analyze the
reactions of mothers and health professionals with the birth of a baby with anencephaly. Had as a public
hospital setting, large, state reference in high-risk pregnancies, located in the town of Bethlehem The
deponents were fourteen mothers who experienced the birth of a baby with anencephaly and twenty-one
health professionals, eight nurses six doctors, four nursing technicians and three psychologists. The study
was approved by the Ethics Committee of the University of the State of Pará used open interview and
prolonged, predicted by the method Life History. The collection of narratives was conducted in the period
April-August 2010 and the guiding question was: for mothers' talk about their experience with the birth of
your baby with anencephaly "and health professionals: talk about your experience with the birth of a baby
with anencephaly. The analytical process used was thematic analysis. The narratives pointed to the
emergence of two categories: maternal reactions and health professionals with the birth of a baby with
anencephaly and (in) visibility of maternal and professional dilemmas. The categories could explain that
mothers (13) became aware of the malformation in prenatal which aroused suffering, fear of having raised
a child other than imagined, impotence and frustration. On the other hand health professionals had similar
reactions to mothers (fear, helplessness, grief) lack of professional training and the limitations imposed by
profession. The invisibility of the ethical dilemmas was voiced both in the speech of mothers to be
informed about the possibility of termination of pregnancy as in the speech of professionals. Mothers

1704

conflict to receive this guidance and having to disrupt the life of his son. Most (8) did not accept
termination of pregnancy due to aspects, ethical, cultural and religious. Those who made the choice (4)
had to go a long way because of the bureaucracy of the interruption. On the other hand, professionals
also presented ethical dilemmas when having to communicate and participate in the malformation of
termination of pregnancy.
Key words: Anencephaly, Life Story, Mothers, Women's health, Nursing.
Notas Gerais: Registro Online

Nº de Classificação: 18030
LESSA, Heloisa Ferreira. A saúde da mulher e a opção pelo parto domiciliar planejado. 2012 . p.
165. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da mulher
Orientador: Tyrrell, Maria Antonieta Rubio
Resumo: A opção das mulheres pelo parto domiciliar planejado é o objeto de estudo desta Tese, que
decorre da problemática no Brasil e, em especial, no Município do Rio de Janeiro, da falta de
possibilidade das mulheres de decidirem por um parto fora do ambiente hospitalar num contexto que, do
ponto de vista conceitual, tem relação com as políticas públicas nacionais definidas pelo Estado, na
perspectiva da humanização da assistência e das relações de gênero. Objetivos: descrever o processo
de opção das mulheres pelo parto domiciliar planejado; revelar a partir do cotidiano, as relações de poder
que envolvem à opção da mulher; e analisar, com base no referencial teórico de Dorothy Smith (2005,
2006), as relações de poder que modulam a opção de mulheres pelo parto domiciliar planejado. Optou-se
pela realização de um estudo com a abordagem da Etnografia Institucional a qual nos oferece recursos
teóricos e metodológicos que fundamentam a discussão e a análise dos dados, e servem de base para a
construção das categorias empíricas e analíticas. Os sujeitos foram dezessete mulheres que vivenciaram
o evento do parto no domicílio; o local da pesquisa foi o domicilio das mulheres, e as técnicas de coleta
de dados foram as entrevistas e observações / anotações no diário de campo. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa- EEAN/HESFA sob protocolo número 078/2010 e cada entrevistada
assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi possível construir três categorias: informação
- um passo para a opção pelo parto domiciliar planejado; as relações sociais e sua influência na opção
pelo parto domiciliar planejado; e o parto natural e a desmedicalização. A primeira categoria evidenciou
que a informação diversificada e qualificada representa para a mulher um conhecimento diferenciado que
a torna autoridade no que fala e faz, e isso constitui o primeiro passo para sua decisão informada pelo
local do parto. A segunda surge como uma consequência da informação na perspectiva da construção de
relações sociais que sirvam de base a uma organização social que lhe permita adotar uma mudança de
comportamento individual e coletivo, a qual lhe possibilita a desconstrução de saberes e práticas
dominantes. A terceira e última categoria expressa o resultado do processo da conscientização e do
convívio social, na prática para defender o parto natural como um evento que vai além do biológico,
atingir as dimensões sociais, culturais e estruturais, concluindo-se que tudo isso se dá a partir do
empoderamento por meio do conhecimento empírico e científico. Concluiu-se, a partir dos relatos das
mulheres e das observações da pesquisadora, que o processo de opção outorga à mulher uma
identidade/autoridade com um saber diferenciado, apoiado por pessoas e redes sociais de quem atingiu
uma consciência política para defender seu direito de cidadã na opção pelo parto natural fora do
ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Desmedicalização do parto, Direitos de cidadania, Enfermagem.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.
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Nº de Classificação: 18031
PIMENTEL, Ingrid Magali de Souza. Saberes sociais de mulheres sobre a saúde e suas influências
nas práticas de cuidado. 2012 . p. 149. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Ferreira, Marcia de Assunção
Resumo: Pesquisa dos saberes sociais de mulheres sobre a saúde e suas influências nas práticas de
cuidado. Objetivos: Descrever os conteúdos que conformam os saberes sobre a saúde à luz da ótica
feminina; Estabelecer os nexos entre os saberes, os sentidos que engendram e as práticas de cuidados
por elas adotadas; Analisar saberes, sentidos e práticas em termos de representações sociais da saúde
com vistas a considerá-los na atenção de enfermagem voltada às mulheres no incremento do cuidado à
saúde. Os sujeitos foram 40 mulheres, 20 da zona urbana de Belém e 20 da Ilha de Mosqueiro.
Metodologia: Técnica de entrevista, orientada por um roteiro semiestruturado. Os sujeitos foram captados
no Centro Comunitário Santa Isabel de Hungria em Belém e Centro Comunitário Vale do Paraíso na Ilha
de Mosqueiro. Na organização e análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo do tipo temática. O
mapeamento temático do corpus originou duas linhas de organização dos temas que formaram as
categorias empíricas: 1) Dimensão sócio-familiar-pessoal que estruturou três temas: 1.1) Referente aos
aspectos de saúde ligados aos hábitos cotidianos; 1.2) Saúde e trabalho; e 1.3) Família e comunidade; 2)
Dimensão sociopolítica da saúde que estruturou dois temas: 2.1) Aspectos de saúde ligados às
condições de oferta e acesso aos serviços; e 2.2) Infraestrutura local. Este mapeamento organizou a
análise estruturando os resultados e as discussões em três capítulos: 1) Os sentidos da saúde e sua
dimensão totalizadora; 2) O que pensam as mulheres sobre a saúde, investindo em mostrar os elementos
que compõem o conteúdo sobre as representações sociais da saúde; e 3) O que fazem as mulheres para
manterem/promoverem a saúde, apontando elementos que compõem o conteúdo das ações relacionadas
à saúde. A organização dessas dimensões mostra que a representação social sobre a saúde possui
marcas de dois paradigmas: o da produção social e o biomédico, indicando que este último não atende
integralmente as demandas de promoção ou manutenção da saúde humana. Mostram também que, para
estes sujeitos, as questões que dizem respeito ao contexto ambiental e familiar influenciam as condições
de saúde e cuidado das pessoas. Os modos de agir das mulheres mostram passividade diante do não
atendimento das suas necessidades e dependência do poder público para a solução dos problemas.
Esses resultados permitem inferir que é imprescindível à enfermagem ter a clareza de que a atenção à
saúde dessas mulheres deve levar em consideração os aspectos clínicos, mas também aqueles ligados
ao contexto social e político que estimulem a reflexão crítica de suas condições de vida e do atendimento
que recebem. Dessa forma aponta a necessidade de repensar os modelos teóricos que orientam as
práticas profissionais de saúde, em especial as de enfermagem, no sentido de que esses modelos
resultem em práticas de cuidado integrais e integradoras.
Palavras-chave: Enfermagem, Psicologia social, Saúde.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 18032
MARTINS, Jaqueline Santos de Andrade. Proposição de uma teoria de enfermagem para o processo
de interação em ambientes virtuais. 2012 . p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos do cuidado de enfermagem
Orientador: Brandão, Marcos Antonio Gomes
Resumo: Trata-se de um estudo teórico que aborda a interação em ambientes virtuais na perspectiva da
enfermagem. Com o aparecimento de ambientes virtuais na internet voltados para a saúde destaca-se
uma necessidade de aprender a interagir como enfermeiros nestes ambientes. Os objetivos do presente
estudo foram: articular os componentes da estrutura holárquica do conhecimento contemporâneo de
enfermagem proposta por Fawcett (2005) com os elementos do processo de interação de enfermagem
em ambientes virtuais; propor uma teoria de enfermagem para o processo de interação em ambientes
virtuais a partir das estratégias de construção de teoria proposta por Walker e Avant (2010). Como
referencial teórico apontou-se o marco categórico onde foram apresentados o marco conceitual e o
marco classificatório da teoria. A Teoria do Alcance de Metas de King (1981) e a Teoria Geral dos
Sistemas de Von Bertalanffy (2010) foram utilizadas como marco teórico-filosófico. O método de pesquisa
escolhido foi do tipo teórico ou básico, de natureza descritivo-exploratória e abordagem qualitativa. Como
resultado pôde-se verificar que os elementos metaparadigmáticos da estrutura holárquica do
conhecimento contemporâneo de enfermagem proposta por Fawcett (2005) afinam-se as perspectivas da
interação em ambientes virtuais. Foi possível delimitar uma filosofia e um modelo conceitual para a teoria
proposta. Na construção teórica, pelo método de derivação conceitual, foi possível transpor ou redefinir
os conceitos: interação virtual; enfermagem; e-saúde; identidade virtual; ambiente virtual; comunicação;
conversação; participação; relacionamento; contato/toque; cuidado de enfermagem; presença; rede
social; transação. Na análise das afirmações relacionais foram estabelecidas três categorias de
classificação dos conceitos: elementos essenciais ou constituintes da interação; elementos modeladores
ou delimitadores; e elementos transcendentes ou transformadores, conceitos que garantem a ocorrência
da transação. A construção dessas categorias possibilitou a delimitação da estrutura teórica. Entende-se
que o estudo alcançou seus objetivos ao articular os componentes da estrutura do conhecimento
contemporâneo de enfermagem proposta com os elementos do processo de interação de enfermagem
em ambientes virtuais. Esta articulação lançou bases para a construção de uma teoria de enfermagem
para o processo de interação em ambientes.
Palavras-chave: Internet, Relações interpessoais.

Abstract: This is a theoretical study that addresses the interaction in virtual environments in the context
of nursing. With the emergence of virtual environments on the Internet focused on health stands a need
to learn how nurses interact in these environments. The objectives of this study were: to articulate
components of the holarchical structure of contemporary knowledge of nursing proposed by Fawcett
(2005) with the elements of the nursing process of interaction in virtual environments, to propose a
theory for nursing process of interaction in virtual environments from the strategies of construction of
theory proposed by Walker and Avant
(2010). As theoretical reference pointed to the landmark
categorical which presented the conceptual framework and the landmark classificatory of the theory. A
Theory of Goal Attainment of King (1981) and General Theory of Systems of Von Bertalanffy (2010) were
used as theoretical and philosophical landmark. The research method was theoretical or basic type, a
descriptive and exploratory and qualitative approach. As a result it could be seen that
the
metaparadigmáticos elements of the structure of holarchical knowledge of contemporary
nursing
proposed by Fawcett (2005) tune up the prospects of interaction in virtual environments. It was possible
to define a philosophy and a conceptual model for the proposed theory. In theoretical construct, with the
conceptual derivation method, it was possible to transpose or refine the concepts: virtual interaction;
nursing; e-health; virtual identity; virtual
environment; communication; conversation; participation;
relationship; contact / touch; nursing care; presence ; social network; transaction. In the analysis of
relational statements were established three categories of classification of concepts: essential elements
or constituents of interaction; styling elements or delimiters, and transcendent elements or transformers,
concepts that guarantee the occurrence of the transaction. The construction of these categories allowed
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the delineation of the theoretical structure. It is understood that the study achieved its objectives by
articulating the components of the structure of contemporary nursing proposal with the elements of the
nursing process of interaction in virtual
environments. This articulation launched bases for the
construction of a nursing theory for the interaction process environments.
Ke ywords: Internet, Interpersonal relations, Nursing Theory.

Nº de Classificação: 18033
COELHO, Joselena Aquino Barreto. A balneoterapia: o enfrentamento e a adaptação dos enfermeiros
do centro de tratamento de queimados. 2012 . p. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar
Orientador: Araujo, Silvia Teresa Carvalho de
Resumo: rata o estudo do enfrentamento e da adaptação dos enfermeiros em Centro de Tratamento de
Queimados (CTQ), no cuidado relativo à balneoterapia do cliente acometido por queimaduras.
Delineamos como objeto: as variações técnicas e ambientais da balneoterapia, e o enfrentamento e a
adaptação dos enfermeiros do CTQ. Os objetivos traçados foram: descrever as variações técnicas e
ambientais para a realização da balneoterapia; Identificar as formas de enfrentamento e adaptação dos
enfermeiros durante a realização da balneoterapia; analisar como as variações técnicas e ambientais na
balneoterapia interferem no enfrentamento e na adaptação dos enfermeiros no momento da realização do
cuidado. Utilizou-se a metodologia clínico-qualitativa, que busca conhecer os sentidos e os significados,
interpretando-os criativamente para compreender os fenômenos (TURATO, 2000; 2003). Aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Ana Nery / UFRJ sob protocolo no 086/2010,
bem como dos hospitais escolhidos. Participaram enfermeiros dos serviços diurnos atuantes em CTQ de
Hospitais do Município do Rio de Janeiro, bem como dos serviços particular (um hospital privado e um
militar) e público (um hospital em cada rede: federal, estadual e municipal). Os dados foram produzidos
em duas etapas: observação direta não participante e entrevistas semidirigidas gravadas. Utilizamos a
escala dos sentidos corporais (ARAUJO, 2000) para mensurar as experiências subjetivas e consiste em
uma escala numérica de 0 a 10, conjugada com imagens dos órgãos dos sentidos corporais que
funcionam como indutoras de percepções e facilitam a expressão do vivido pelos sujeitos. Adotamos a
triangulação dos dados da análise das entrevistas e do roteiro de observação e do diário de campo. As
categorias foram elaboradas a partir das unidades de registro e foram reagrupamento em função de
características comuns identificadas. Emergiram duas categorias de análise, que tratam do ambiente
físico e das respostas psicoemocionais, diante das facilidades e dificuldades na balneoterapia. Os dados
apresentados fornecem uma panorâmica da balneoterapia nas Instituições e no atendimento ao cliente
com queimaduras, quanto ao ambiente, instalações básicas, mobiliário e aparelhos. Considerações finais:
As percepções sensoriais funcionam com os carreadores de informações no Sistema de Adaptação,
fazendo o input e o output das respostas. os sentidos corporais como ferramenta metodológica, ofereceu
aos enfermeiros participantes a possibilidade de reorganizarem as experiências vivenciadas no cuidado à
clientela portadora de queimaduras, por facilitar a exposição do seu mundo interior como um ato criativo,
assim, estimulando-os a repensarem, dando-lhes um significado.
Palavras-chave: Balneoterapia, Centro de tratamento de queimados, Enfermagem.

Abstract: This study of coping and adaptation of nurses in Burn Treatment Center (CTQ), in care on
balneotherapy customer affected by burns. Outlined as an object: the technical and environmental
variations of balneotherapy, and coping and adaptation of nurses CTQ. The objectives were: to describe
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the technical and environmental variations for the realization of balneotherapy; Identify ways of coping and
adaptation of nurses during the course of balneotherapy; analyze how technical and environmental
variations in balneotherapy interfere with coping and adaptation of nurses in time of the caution. We used
a clinical-qualitative methodology, which seeks to understand the senses and meanings, interpreting them
creatively to understand phenomena (TURATO, 2000, 2003). Approved by the Ethics Committee of the
School of Nursing Anna Nery / UFRJ under protocol 086/2010, as well as hospitals chosen. Participants of
nurses working in day services CTQ Hospitals of the City of Rio de Janeiro, as well as the particular
services (a private hospital and military) and public (one hospital in each network: federal, state and
municipal). Data were produced in two stages: non participant observation and semi-structured interviews
recorded. We use a range of bodily senses (ARAUJO, 2000) to measure subjective experiences and
consists of a numerical scale from 0 to 10, combined with images of bodily sense organs that act as
inducers of perceptions and facilitate the expression of the subjects lived. We adopted the triangulation of
data analysis of interviews and observation guide and the field diary. The categories were developed from
the recording units and were regrouping according to common characteristics identified. Two categories
emerged from the analysis, dealing with the physical and psycho-emotional responses, given the facilities
and difficulties in balneotherapy. The data presented provide an overview of balneotherapy in the
institutions and in customer service with burns, as the environment, basic facilities, furniture and
appliances. Final Thoughts: The sensory perceptions work with the carriers of information in Fitting
System, making the input and output responses. bodily senses as a methodological tool, offered to nurses
in the possibility of reorganizing the experiences in caring for clients carrier burns, by facilitating the
exposure of your inner world as a creative act, thus encouraging them to rethink, giving them
meaning.Trata
Key words: Balneotherapy, Burn Treatment Center, Nursing.
Notas Gerais: Registro online.

Nº de Classificação: 18034

PINHEIRO, Joziane. Riscos ocupacionais: conhecimento, atitude e prática dos residentes de
enfermagem. 2012 . p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Zeitoune, Regina Celia Gollner
Resumo: O objeto deste estudo foi o conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem
na área hospitalar acerca dos riscos ocupacionais. Entendeu-se por conhecimento, atitude e prática o
conjunto de questões que visam analisar o que uma determinada população sabe (conhecimento), pensa
(atitude) e atua (prática) diante de um assunto ou problema. Os objetivos foram descrever o
conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem acerca dos riscos ocupacionais no
ambiente hospitalar; analisar, na percepção dos sujeitos do estudo, os fatores facilitadores e os
impeditivos para a prática da prevenção em relação aos riscos ocupacionais no ambiente hospitalar; e
discutir o conhecimento, a atitude e a prática dos residentes de enfermagem acerca dos riscos
ocupacionais no ambiente hospitalar e os fatores facilitadores e impeditivos para a prevenção dos riscos
com vistas às implicações para a saúde do trabalhador. Estudo descritivo exploratório, com abordagem
qualitativa, realizado em um hospital militar, do município do Rio de Janeiro; teve como sujeitos 20
residentes de enfermagem, que equivale à totalidade dos elegíveis ao estudo. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, Parecer 008/2010. Adotou-se como técnica de coleta de dados
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uma entrevista semiestruturada mediante perguntas sobre as características sociodemográficas dos
sujeitos e questões sobre o conhecimento, atitude e prática acerca dos riscos ocupacionais. Os dados
contidos nas entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo temático. Os resultados revelaram: que
os residentes de enfermagem tem um conhecimento sobre riscos ocupacionais, com maior clareza aos
riscos biológicos em detrimento dos demais riscos; que a atitude deles vai ao encontro desse
conhecimento, ou seja, suas atitudes quanto à prevenção dos riscos se limita ao cumprimento das
normas de biossegurança, comprometendo a prática de ações prevencionistas em relação aos demais
riscos ocupacionais e, consequentemente, a prática está mais voltada para a prevenção quanto aos
riscos biológicos. Sobre os fatores facilitadores e impeditivos para prevenção dos riscos ocupacionais
teve-se como facilitador o serviço que oferece equipamento de proteção individual, e como fator
impeditivo a insuficiência de treinamento para utilização dos equipamentos e para as medidas de
proteção de modo geral. Concluiu-se que os residentes de enfermagem necessitam de treinamento
prévio acerca dos riscos ocupacionais para a aquisição de conhecimento, um movimento para atitudes e
a concretude de práticas voltadas a medidas de proteção para os riscos ocupacionais existentes no
contexto de trabalho.
Palavras-chave: Residentes de enfermagem, Conhecimento, Prática.

Abstract: The object of this study was the knowledge, attitude and practice of nursing home residents in
the hospital about occupational hazards. It was understood by knowledge, attitude and practice a set of
questions designed to analyze what a given population knows (knowledge), thinking (attitude) and acts
(practice) before a subject or problem. The objectives were to describe the knowledge, attitude and
practice of nursing home residents about the occupational hazards in the hospital environment; analyze
the perception of the subjects of the study, the risk factors and impediments to the practice of preventive
measures against occupational hazards in the environment hospital, and discuss the knowledge, attitude
and practice of nursing home residents about the occupational hazards in the hospital environment and
the factors that facilitate and impede the prevention of risks with a view to the implications for the health of
the worker. Exploratory descriptive study with a qualitative approach, performed in a military hospital in the
city of Rio de Janeiro, as subjects had 20 nursing home residents, which is equivalent to all the eligible
study. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital, Opinion 008/2010. It
was adopted as a technique for data collection through a semistructured interview questions on
sociodemographic characteristics of the subjects and issues on knowledge, attitude and practice
regarding occupational hazards. The data contained in the interviews were subjected to thematic content
analysis. The results showed: that nursing home residents have a knowledge of occupational hazards with
greater clarity biological risks at the expense of other risks; their attitude meets this knowledge, ie, their
attitudes toward risk prevention is limited meeting standards of biosecurity practice committing
prevencionistas actions in relation to other occupational hazards and, consequently, the practice is more
focused on prevention as biological risks. About factors facilitating and impeding prevention of
occupational hazards had as facilitator service that offers personal protective equipment, and as a
disincentive to insufficient training in use of equipment and protective measures in general. It was
concluded that nursing home residents require prior training about occupational risks for the acquisition of
knowledge, attitudes and a move to concrete practices aimed at protection measures for occupational
hazards existing in the work context.
Key words: Attitude, Knowledge, Practice, Residents of nursing.

Nº de Classificação: 18035

1710

BEHRING, Lilian Prates Belem. Acidente vascular cerebral em paciente de pós-operatório de
cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio: avaliação diagnóstica de enfermagem. 2012 . p.
139. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Batista, Deyse Conceição Santoro
Resumo: O objeto deste estudo está pautado na avaliação diagnóstica de enfermagem na predição para
o acometimento do acidente vascular cerebral no cliente em pós-operatório de Revascularização do
Miocárdio. Os objetivos são estratificar os sinais e sintomas sugestivos do Acidente Vascular Cerebral em
clientes de pós-operatório de Revascularização do Miocárdio descritos em prontuário; Analisar a
aproximação entre a descrição dos sinais e sintomas sugestivos do Acidente Vascular Cerebral em
clientes pós-operatório de Revascularização do Miocárdio e os diagnósticos de enfermagem com suas
respectivas características definidoras segundo a Taxonomia NANDA II; Discutir a avaliação diagnóstica
na predição para o acometimento de acidente vascular cerebral no cliente em pós-operatório de
revascularização do miocárdio. Trata-se de um estudo Epidemiológico, transversal, de prevalência, tipo
retrospectivo. O cenário institucional deste estudo foi constituído por um hospital público universitário. Os
clientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio e selecionados para a pesquisa
corresponderam a um total de 76 prontuários, num recorte temporal de 2009 a 2010. Como instrumento
da coleta de dados foi utilizado um formulário constando dados cirúrgicos e clínicos, incluindo sinais e
sintomas sugestivos de acidente vascular cerebral, colhidos dos arquivos do prontuário do cliente e outro
formulário que permitiu a aproximação dos sinais e sintomas com as características definidoras e os
diagnósticos de enfermagem da taxonomia II de NANDA. Os dados foram organizados em planilha de
Excel, sendo feito tratamento estatístico descritivo. As variáveis referentes às categorias de
sinais/sintomas e diagnósticos de enfermagem foram submetidas ao cálculo de índice de performance
para definição de sua sensibilidade, especificidade e valor preditivo. Evidenciamos que dos 76 clientes
submetidos à RM, 31 apresentaram registro de sinais e sintomas com aproximação para diagnósticos de
enfermagem sugestivos de AVC, e destes apenas 02 (6,4%) evoluíram com AVC confirmado no pósoperatório de revascularização miocárdica. Os resultados mostraram também que a descrição de sinais e
sintomas relacionados ao estado neurológico do cliente, mesmo quando registrados de forma menos
específica apresenta uma aproximação com os cinco diagnósticos de enfermagem eleitos como
sugestivos para o acometimento de AVC, a saber: comunicação verbal prejudicada, mobilidade no leito
prejudicada, mobilidade física prejudicada, confusão mental aguda e crônica, por meio de suas
respectivas características definidoras. A especificidade mostrou-se alta para, pelo menos, quatro dos
diagnósticos, embora quando associados aos demais fatores de risco da história clínica e cirúrgica do
cliente a predição pareceu mais significativa. A conclusão é que a tese de doutorado foi confirmada
demonstrando que existe aproximação entre os sinais e sintomas identificados pelo enfermeiro e os
diagnósticos de enfermagem eleitos como sugestivos para o acometimento de AVC. Dessa forma, existe
a possibilidade da realização de planos de cuidados individuais para a implementação de ações que
contemplem o indivíduo de maneira holística e com qualidade.
Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Diagnóstico de enfermagem.

Abstract: The object of this study is grounded in the diagnostic evaluation of nursing in the prediction for
the onset of stroke in customer postoperative myocardial revascularization. The goals are to stratify the
signs and symptoms of stroke in patients in postoperative myocardial revascularization described in
medical records; analyze the connection between the description of the signs and symptoms of stroke
clients in postoperative revascularization infarction and nursing diagnoses with their respective defining
characteristics according to NANDA Taxonomy II; Discuss the diagnostic evaluation for predicting the
onset of stroke in customer postoperative myocardial revascularization. This is a study Epidemiological,
cross-sectional prevalence, retrospective. The institutional setting of this study consisted of a public
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hospital. Customers who underwent CABG and selected for the study corresponded to a total of 76
records in a time frame from 2009 to 2010. As an instrument of data collection was used a form consisting
surgical and clinical data, including signs and symptoms of stroke, collected from the files of client records
and another form that allowed the approach of the signs and symptoms of defining characteristics and
nursing diagnoses from NANDA Taxonomy II. The data were organized in Excel spreadsheet, descriptive
statistical treatment being done. The variables relating to the categories of signs / symptoms and nursing
diagnoses were submitted to the calculation of performance index to define their sensitivity, specificity and
predictive value. We show that of the 76 clients who underwent CABG, 31 had record of signs and
symptoms with approach to nursing diagnoses suggestive of stroke, and of these only 02 (6.4%)
developed stroke confirmed postoperative myocardial revascularization. The results also showed that the
description of signs and symptoms related to neurological status of the client, even when recorded in a
less specific presents an approach to the five nursing diagnoses elected as suggestive for the involvement
of stroke, namely: impaired verbal communication, impaired mobility in bed, impaired physical mobility,
chronic and acute confusion, through their respective defining characteristics. Specificity was high for at
least four of the diagnoses, although when associated with other risk factors, clinical history and surgical
client prediction seemed more significant. The conclusion is that the thesis was confirmed by
demonstrating that there is connection between the signs and symptoms identified by nurses and nursing
diagnoses elected as suggestive for the involvement of stroke. Thus, there is a possibility of realization of
individual care plans to implement actions that address the individual holistically and with quality.
Key words: Stroke, Nursing Diagnosis.
Notas Gerais: Registro online.

Nº de Classificação: 18036
PEREIRA, Maria Auxiliadora. A família do usuário do Centro de Atendimento Psicossocial e o
cuidado da enfermeira psiquiatra: pequenas questões, grandes problemas. 2012 . p. 173. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem Hospitalar
Orientador: Pereira, Rosane Mara Pontes de
Resumo: A presente tese tem como objeto o cuidado da enfermeira psiquiatra a famíliares de usuários
de um serviço de saúde mental comunitária. Os objetivos foram: identificar as necessidades de cuidado
de familiares dos usuários, descrever as estratégias de cuidado utilizadas pela enfermeira, caracterizar as
ações de cuidado da enfermeira aos famíliares e discutir as implicações do cuidado da enfermeira no
atendimento às necessidades dos familiares. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, descritiva,
com abordagem etnometodológica, envolvendo os conceitos de reflexividade, descritibilidade,
indexicalidade, noção de membro e práticas de ação social. Foi realizada através de observação
participante em situações de cuidado, com registro em diário de campo, e entrevista, com aplicação de
um roteiro semi-estruturado contendo na primeira parte, algumas varáveis para caracterização dos
sujeitos e na segunda, questões pertinentes ao objeto estudado. O cenário do estudo foi um Centro de
Atenção Psicossocial I -CAPS, localizado no município de Belém, do Pará. Os sujeitos foram 18
familiares de usuários em tratamento, no regime semi-intensivo. O tratamento, classificação e e
categorização dos dados empíricos foi realizado com apoio em Bardin. Este procedimento resultou quatro
categorias: familiares e suas necessidades, estratégias de cuidado da enfermeira, o cuidado da
enfermeira aos familiares e as implicações no cuidado da enfermeira aos familiares. A análise e
interpretação dos resultados evidenciam que os sujeitos enfrentam o processo de adoecimento de seus
familiares com significativo sofrimento emocional, a partir do impacto com o diagnóstico, estando
diretamente relacionado com a posição que o portador de transtorno mental ocupa na estrutura familiar. A
convivência diária dos familiares com o usuário causa-lhes sobrecargas e desgaste nas relações;
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requerendo portanto, apoio para o atendimento à essas demandas que surgem a partir do momento em
que assumem a responsabilidade pelo assistência ao doente. Nessa perspectiva o atendimento oferecido
no CAPS, ainda não considera totalmente a família como uma unidade de cuidado de priorizando o
atendimento das necessidades do usuário pois este é o foco maior de atenção satisfatoriamente as
necessidades dos familiares, pois o foco maior da atenção é o usuário. Os sujeitos reconhecem que as
enfermeiras realizam sua prática num espaço que é compartilhado com outros profissionais, exercendo o
papel de referência, realizando de atividades de assistência voltadas para suprir prioritariamente
necessidades dos usuários, através de atendimentos individuais (acolhimento) ou em grupo (grupo de
referência técnica, palestras) onde eles se sentem inseridos.
Palavras-chave:Cuidado de enfermagem, Enfermagem Psiquiátrica.

Abstract: This thesis has as its object the care of a psychiatrist nurse relatives of service users of
community mental health. The objectives were to identify the care needs of family members, describing
the care strategies used by the nurse to characterize the actions of nursing care to family members and
discuss the implications of nursing care in meeting the needs of the family. This is qualitative research,
descriptive study, ethnomethodological, involving the concepts of reflexivity, descritibilidade, indexicality,
concept of members and practices of social action. Was conducted through participant observation in care
situations, recorded in a field diary and interview, with application of a semi-structured questionnaire
containing the first part, some variables to characterize the subjects and in the second, questions relevant
to the subject studied. The study setting was a Psychosocial Care Center I-CAPS, located in the city of
Belém, Pará The subjects were 18 relatives of users in treatment in the semi-intensive system. The
treatment, classification and and categorization of empirical data was carried out with support Bardin. This
procedure resulted in four categories: family and their needs, strategies for nursing care, the nursing care
to families and the implications for nursing care to family members. The analysis and interpretation of the
results showed that the subjects face the disease process of their families with significant emotional
distress from the impact with the diagnosis, it is directly related to the position that the mentally ill occupy
in the family structure. The daily contact with the family because the user overloads and wear them in
relationships, requiring therefore support for compliance with these demands that arise from the moment
you take responsibility for the care provided to patients. In this perspective the care offered at CAPS, not
yet fully considers the family as a unit of care prioritizing the needs of the user as this is the focus of this
satisfactorily the needs of families, because the main focus of attention is the user . The participants
recognize that nurses conduct their practice in a space that is shared with other professionals, playing the
role of reference by performing assistance activities geared to meet priority needs of users through
individual assistance (reception) or group (group technical reference, lectures) where they feel included.
Key words: CAPS, Nursing, Psychiatric Nursing.
Notas Gerais: Registro online.

Nº de Classificação: 18037
SOUZA, Maria Cristina Freres de. O Instituto Nacional de Câncer como locus de atualização e
reconhecimento nacional do capital científico dos enfermeiros em oncologia (1980-1990). 2012 . p.
261. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da enfermagem Brasileira
Orientador: Almeida Filho, Antonio Jose de
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Resumo: Estudo histórico-social, que tem como objeto: a luta simbólica dos enfermeiros do INCA pelo
reconhecimento do seu capital científico em oncologia. Objetivos: descrever as circunstâncias que
demandaram a necessidade de atualização do capital científico dos enfermeiros acerca da assistência de
enfermagem em oncologia no âmbito do INCA: analisar as estratégias empreendidas pelos enfermeiros
do INCA para o reconhecimento de seu capital científico em oncologia; e discutir os efeitos simbólicos
dessas estratégias para o desenvolvimento da Enfermagem Oncológica no Brasil. As fontes primárias se
constituíram de documentos escritos e orais, enquanto que as fontes secundárias, de acervo bibliográfico
existente sobre a referida temática. Os achados foram classificados, contextualizados e analisados à luz
da Teoria do Mundo Social de Pierre Bourdieu, que estuda os diferentes espaços sociais e suas
hierarquias, através dos conceitos de habitus, poder simbólico, violência simbólica e capital científico. Os
resultados evidenciaram que, as inúmeras possibilidades de atuação dos enfermeiros do INCA se
configuraram pela posição construída por estes, através de estratégias de ação nos espaços internos e
externos ao Instituto, proporcionando autoridade para definir as regras do jogo através das normatizações
e participações nos principais processos na instituição e no campo da Enfermagem Oncológica. O estudo
concluiu que as inúmeras possibilidades de atuação dos enfermeiros atualmente decorrem da posição
conquistada pelos que empreenderam estratégias de ação, nos espaços interno e externos ao INCA,
conferindo autoridade para definir as regras do jogo através das normatizações e participações nos
principais processos na instituição. O processo de co-gestão no INCA proporcionou melhorias e gerou
demandas para a assistência e ensino da Enfermagem, que investiu estratégias para o reconhecimento e
reatualização de seus habitus profissional, capitalizando lucros simbólicos através do reconhecimento
que a credenciou como referência no campo da oncologia.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica, História da enfermagem.

Abstract: Social-historical study, which has as its object: the symbolic struggle of nurses INCA
recognition of its science in oncology. Objectives: To describe the circumstances that required the need to
update the scientific capital of the nurses about nursing care in oncology within the INCA: analyzing the
strategies undertaken by nurses INCA for the recognition of its science in oncology and to discuss the
effects Symbolic these strategies for the development of Oncology Nursing in Brazil. The primary sources
constituted written documents and oral, while the secondary sources of bibliographic existing on that
theme. The findings were classified, contextualized and analyzed in the light of the World Social Theory of
Pierre Bourdieu, who studies the different social spaces and their hierarchies, through the concepts of
habitus, symbolic power, symbolic violence and scientific capital. The results showed that the numerous
possibilities of action of nurses INCA were shaped by the position built by them, through action strategies
in the spaces inside and outside the Institute, providing authority to set the rules and norms through
participation in major processes in the institution and the field of Oncology Nursing. The study concluded
that the numerous possibilities of action of nurses currently derive from the position achieved by those
who have undertaken action strategies, internal and external spaces in the INCA, giving authority to set
the rules and norms through participation in key processes in the institution. The process of comanagement in INCA provided improvements and generated demands for care and nursing education,
which invested strategies for recognition and actualization of their professional habitus, capitalizing
symbolic profits by recognizing that accredited as a reference in the field of oncology.
Key words: Nursing, Oncology nursing, History of Nursing.
Notas Gerais: Registro online

Nº de Classificação: 18038
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MESQUITA, Maria Gefe da Rosa. Ressignificando a gerência do cuidado de enfermagem na
oncologia por meio da interação homem-enfermeiro considerando a perspectiva do gênero
masculino. 2012 . p. 295. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: Ao iniciar o processo investigativo acerca da saúde dos homens, chama-nos a atenção o perfil
de morbi-mortalidade masculina. Estudos demonstram que os homens procuram mais os serviços de
emergência e se internam em situação mais grave que as mulheres, que por sua vez, procuram mais os
serviços de consultas de âmbito ambulatorial. Quando analisamos o perfil de mortalidade, torna-se ainda
mais preocupante esta questão já que as taxas mostram maior mortalidade masculina em todas as
idades e praticamente todas as causas de morte. Considerando o câncer como a segunda maior causa
de morte no mundo, buscamos estudar o homem frente às demandas de cuidado na enfermagem
oncológica uma vez que a perspectiva de gênero pode nos auxiliar a aprimorar a gerência do cuidado de
enfermagem a esse grupo e a romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os serviços
de saúde. Por isto, o presente estudo tem como objeto a gerência do cuidado de enfermagem a homens
com câncer a partir da perspectiva de gênero. Neste sentido, tem como objetivos: compreender os
significados da interação da masculinidade com a gerência do cuidado de enfermagem no processo de
adoecimento do homem com câncer e; construir um modelo teórico sobre a gerência do cuidado de
enfermagem ao homem com câncer a partir das inter-relações das categorias e fenômeno(s) encontrados
nos dados obtidos que forneça subsídios a gerenciamento do cuidado de enfermagem a esse homem.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que empregou o referencial metodológico da Teoria Fundamentada
nos Dados (TFD) e o referencial teórico do Interacionismo Simbólico (IS). O projeto obteve aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) com o parecer 03/11.
Foram investigados dois grupos amostrais, o primeiro composto por oito homens com câncer em
tratamento antineoplásico, o segundo pelos seis enfermeiros que trabalham no serviço de oncologia. O
cenário de coleta de dados foi o ambulatório de oncologia do HFB. As técnicas de coleta dos dados
utilizadas foram a entrevista semi-estruturada, a observação não-participante e a análise do prontuário.
Doze categorias emergiram da análise dos dados, com suas respectivas subcategorias e componentes.
Todas as categorias foram provenientes do movimento dinâmico de ir e vir, de comparação e interação
entre os dados, seguindo o método rigoroso e sistemático da TFD, nos processos de codificações aberta,
axial e seletiva. O modelo teórico construído, representado pelo fenômeno central do estudo, foi validado
por integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração e Gerência do Cuidado de
Enfermagem e Saúde (GEPADES), durante a realização do Doutorado na modalidade Sanduíche na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no período de Março a Agosto de 2012, sendo ele:
ressignificando a gerência do cuidado de enfermagem na oncologia por meio da interação homemenfermeiro considerando a perspectiva do gênero masculino. Esse modelo confirma a tese defendida: os
enfermeiros da oncologia no processo relacional e interacional com os homens com câncer reconhecem
a dimensão da masculinidade na relação homem-saúde-doença e assim ressignificam a gerência do
cuidado de enfermagem considerando a perspectiva de gênero.
Palavras-chave: Neoplasias, Gerências, Saúde do homem.

Abstract: Investigating men’s health, calls our attention the profile of morbidity and mortality of men.
Studies show that men search more emergency services and get hospitalize in more severe condition
than women, which search more ambulatory services like medical appointments. When the mortality
profile is analyzed, this issue becomes even more worrying as rates shows greater male mortality at all
ages and mostly all causes of death. Considering cancer as the second
leading cause of death
worldwide, we aim to study men under nursing care needs in oncology considering that the gender
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perspective can help nurses to improve nursing management and also encourage men in his helpseeking behavior. Therefore, this study focuses the management of nursing care for men with cancer
under the gender perspective. In this sense, the study aims are:
understand the meaning of the
interaction between masculinity and nursing management during men's cancer treatment; propose a
theoretical model to nursing care management for man with cancer. It is a qualitative research which had
as theoretical-methodological reference the Symbolic Interactionism and Grounded Theory, respectively.
The project was approved by the board of ethics of the Federal of Bonsucesso Hospital (HFB) with the
number approval 03/11. The research subjects were composed by two different samples groups, the first
consisting of eight men with cancer in anticancer treatment, the second by six nurses working on the
oncology
ambulatory. The research scene was the oncology clinic of HFB. The data collection
techniques used were semi-structured interview, non-participant observation and analysis of the medical
chart. Twelve categories emerged from the data analysis, with their respective subcategories and
components. All categories emerged from the dynamic movement of coming and going, comparison and
interaction with the data, following the rigorous and systematic method of GT, under the process of open,
axial and selective coding. The theoretical model constructed represents the central phenomenon of the
study and was: reframing nursing care management in
oncology through man-nurse interactionism
considering the gender male perspective. This model
was validated by the Group of Studies and
Research in Administration and Management of Nursing Care and Health (GEPADES) during PhD
Sandwich training at the Federal University of Santa Catarina (UFSC), in the period of March to August
2012. This theoretical model
confirms the thesis: oncology nurses during relational and interaction
processes with men with cancer recognizes the dimension of masculinity in the man-health-disease
process and thus reframes management of nursing care considering the gender perspective.
Key words: Nursing, Management, Neoplasms, Men's Health.

Nº de Classificação: 18039
FERREIRA, Maria Goreth Silva. Estresse pós-trabalho entre crianças/adolescentes: delineando
ações de saúde e de enfermagem. 2012 . p. 180. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da criança
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: O trabalho infantil tem sido relacionado a severas consequências para o desenvolvimento
infantil, cria situações impróprias à saúde da criança/adolescente interferindo no processo saúde doença.
Os efeitos da exploração da mão de obra infantil sobre o desenvolvimento da criança/adolescente têm
mostrado algumas consequências que afetam as esferas física, social, comportamental, cognitiva,
desenvolvendo transtornos psicopatológicos e psicossomáticos que precisam ser desvelados. O trabalho
infantil além das injúrias físicas provoca feridas emocionais, profundas nas crianças/adolescentes, porém,
muitas vezes 'invisíveis' aos olhos da família, da sociedade, dos profissionais de saúde e delas próprias.
Alguns eventos impostos pelo cotidiano de trabalho podem ser marcantes para a criança/adolescente, na
maneira como acionam emoções e transformam-se psiquicamente em experiências negativas, deixando
marcas desagradáveis ou inesperadas, que contribuem para o seu adoecimento. Nesse sentido
investigou-se o desvelamento do estresse (in) visível entre crianças/adolescentes inscritos no programa
de erradicação do trabalho infantil (PETI) da cidade de Santarém (PA) e as (im)possibilidades de
intervenção da Enfermagem. Pesquisa qualitativa, como base no método criativo sensível idealizado por
Cabral (1998) e a entrevista estruturada orientada pela escala (CBCL) adaptada. O trabalho de campo foi
desenvolvido com 17 famílias e 30 crianças/adolescentes atendidos pelo PETI. Os dados foram
analisados com base na análise crítica do discurso de Fairclough (2008). Os resultados denunciam os
processos de vulnerabilização e de invisibilidade do estresse infanto juvenil e as impossibilidades de
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intervenção. Ao mesmo tempo anunciam que a visibilidade do estresse revela as possibilidades de
intervenção da Enfermagem na construção da integralidade do cuidado. Meninos e meninas revelam
manifestações orgânicas resultantes do desgaste de seu corpo no trabalho, descrevem as alterações nos
padrões de comportamentos relacionados ao humor, sono, às relações sociais, eventos adversos
relacionados à criança a família e comunidade e condições de saúde, apontando os sinais do sofrimento
psíquico na sua mente e no seu corpo. Associando as manifestações apresentadas percebe-se uma
avaliação consistente do estresse pós-trabalho infantil entre meninos e meninas em idade escolar
assistida pelo PETI de Santarém (PA). Clinicamente denota-se uma necessidade especial de saúde
ainda não atendida pelo programa, ao mesmo tempo, aponta uma demanda de cuidados que requer o
atendimento de múltiplos profissionais de saúde no acompanhamento do seu processo de crescimento e
desenvolvimento. É necessário pensar em uma política de atenção a essas crianças e adolescentes que
transceda a vertente humanística e social estruturada com base nas questões econômicas e sociais, que
torna invisível as questões de saúde.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Saúde da criança, Trabalho infantil.

Abstract: Child labor has been associated with severe consequences for child development, creates
wrongdoing health of children / adolescents interfering in the health disease. The effects of the exploitation
of child labor on the development of children / adolescents have shown some consequences that affect
the spheres physical, social, behavioral, cognitive, and psychosomatic developing psychopathological
disorders that need to be unveiled. Child labor in addition to the physical injuries causes emotional
wounds, deep in children / adolescents, however, often 'invisible' in the eyes of family, society, health
professionals and of themselves. Some events imposed by daily work can be marked for the child /
adolescent, the way trigger emotions and become psychically in negative experiences, leaving nasty
marks or unexpected, that contribute to their illness. Accordingly investigated the unveiling of stress (in)
visible among children / adolescents enrolled in the program to eradicate child labor (PETI) of Santarém
(PA) and the (im) possibilities of intervention of Nursing. Qualitative research, based on the creative
method sensitive designed by Cabral (1998) and structured interview guided by the scale (CBCL)
adapted. The field work was carried out with 17 families and 30 children / adolescents served by PETI.
Data were analyzed based on critical discourse analysis of Fairclough (2008). The results expose the
processes of increasing vulnerability and invisibility of children and teenagers stress and impossibilities
intervention. At the same time announcing that visibility stress reveals the possibilities for intervention to a
holistic nursing care. Boys and girls reveal organic manifestations resulting wear your body at work,
describe changes in patterns of behaviors related to mood, sleep, social relations, adverse events related
to the child and family and community health, pointing out the signs of psychological distress in your mind
and your body. Associating demonstrations presented perceive a consistent assessment of the
posttraumatic stress child labor among boys and girls of school age assisted by PETI Santarém (PA).
Clinically denoted a special need unmet by health program at the same time, a demand point of care
requires the care of multiple health professionals in monitoring the process of growth and development. It
is necessary to think of a policy attention to those children and adolescents who transceda shed
humanistic and social structured based on economic and social issues, which makes it invisible health
issues.
Key words: Pediatric nursing, Child Health, Child Labor.
Notas Gerais: Registro online.
Nº de Classificação: 18040
JOSE, Sabrina Ayd Pereira. A mulher com câncer de mama localmente avançado: estratégias para
gerência do cuidado de enfermagem. 2012 . p. 252. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em enfermagem
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: A presente tese de doutorado, inserida na Linha de Pesquisa Gerência e Exercício Profissional
do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem, tem por objeto as
estratégias de gerenciamento do cuidado utilizadas pelos enfermeiros oncologistas, na assistência às
mulheres com câncer de mama localmente avançado. Traz como objetivo geral - construir um modelo
teórico a ser aplicado pelos enfermeiros oncologistas sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem
à mulher com câncer de mama localmente avançado e objetivos específicos: compreender o significado
atribuído pelos enfermeiros oncologistas ao gerenciamento do cuidado à mulher com câncer de mama
localmente avançado; descrever as estratégias de gerenciamento do cuidado utilizadas pelos enfermeiros
oncologistas em relação à mulher com câncer de mama localmente avançado. Trata-se de pesquisa
qualitativa que teve como referencial teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria
Fundamentada nos Dados, respectivamente. O cenário da pesquisa foi o Instituto Nacional do Câncer Unidade III, um hospital público, de referência no tratamento do Câncer no Brasil, localizado no município
do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que atuam no setor de clínica da
internação hospitalar e da sala de curativos. Para o levantamento e análise comparativa dos dados foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 09 enfermeiros nos meses de dezembro de 2011 a julho de
2012. Os dados foram validados por cinco enfermeiras. A matriz teórica formulada foi: gerenciando o
cuidado de enfermagem de qualidade através de estratégias humanizadas. Esta matriz confirma a tese
defendida de que os enfermeiros oncologistas gerenciam o cuidado buscando a qualidade da assistência
com base na implementação de ações organizadas valorizando o cuidado profissional através de
estratégias de ação/interação humanizadas.
Palavras-chave:Cuidados de enfermagem, Humaniação de assistência.

Abstract: This doctoral thesis, inserted on Line Management Research and Professional Practice of
Research in Health Management and Professional Practice of Nursing, has for its object the care
management strategies used by oncology nurses in the care of women with breast cancer locally
advanced. Brings the overall goal - to build a theoretical model to be applied by oncology nurses about the
management of nursing care for women with locally advanced breast cancer and specific objectives: to
understand the meaning assigned by oncology nurses care management for women with cancer locally
advanced breast; describe the management strategies used by oncology nurses care about women with
locally advanced breast cancer. It is a qualitative research that had as a theoretical and methodological
Symbolic Interactionism and Grounded Theory, respectively. The setting of the research was the National
Cancer Institute - Unit III, a public hospital, the reference in the treatment of cancer in Brazil, located in the
municipality of Rio de Janeiro. The subjects were nurses working in industry clinical hospital and dressing
room. To survey and comparative analysis of the data was carried out semi-structured interviews with 09
nurses from December 2011 to July 2012. The data were validated by five nurses. The theoretical
framework was formulated: managing the nursing care quality through strategies humanized. This matrix
confirms the argument that oncology nurses manage care seeking quality care based on the
implementation of actions organized valuing professional care through strategic action / interaction
humanized.
Key words: Nursing care, Management, Humanization of assistance.
Notas Gerais: Registro online.

Nº de Classificação: 17764
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DUTRA, Maria Cristina Pereira. Hábitos de cuidar no cotidiano de clientes com valva cardíaca
mecânica: indicativos para o aprimoramento dos cuidados de enfermagem. 2010 . p. 240. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2010.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Coelho, Maria José
Resumo: A presente tese de doutorado tem como objeto de estudo o cuidado de Enfermagem de
clientes com implante de valva cardíaca mecânica após a alta hospitalar, com ênfase nas informações
de saúde e nas orientações de Enfermagem que resultem em um processo educativo permanente.
Objetivos: Identificar os tipos de cuidados desenvolvidos pelos clientes a partir do aprendizado das
orientações de Enfermagem,
tornando-os hábitos de cuidar cotidianos. Discutir a importância do
aprendizado dos cuidados de Enfermagem a serem desenvolvidos pelos clientes, conforme preconizado
na Agenda de Cuidados. Analisar a implementação da Agenda de Cuidados como
tecnologia de
aprimoramento das ações de Enfermagem no Ambulatório de Cardiologia.
A contextualização do
cuidado versa sobre a organização e a prática de Enfermagem, explicitando conceitos e definições
voltados para os cuidados, bases epistemológicas e educação aplicada na prática diária dos cuidados.
Reforça a promoção da saúde como
aprendizagem constante e acessível, favorece mudança dos
hábitos de vida,
possibilitando a conscientização e permite transformar a realidade para o
desenvolvimento de uma sociedade com qualidade de vida. Metodologia: pesquisa de
natureza
qualitativa, descritiva, com abordagem etnometodológica, que desvela o cotidiano dos clientes com
implante de valva mitral mecânica após a alta hospitalar, na vida habitual a partir dos cuidados de
Enfermagem voltados para a prática de cuidar. O cenário da pesquisa foi o Ambulatório de Cardiologia
do Hospital Federal dos Servidores do Estado, da Rede do Sistema Único de Saúde, localizado na área
central da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os sujeitos do estudo foram 48 clientes com implante de
valva mitral mecânica após a alta hospitalar. Resultados: os dados obtidos por meio de entrevistas
estruturadas, não estruturadas e observação participante, com registros em diário de campo mediada
pela Agenda de Cuidados, evidenciaram que os clientes lidam
e priorizam os cuidados atribuindo
significados quando obtidos efeitos imediatos e positivos, refletem saberes, praticam cuidados como
habituais no cotidiano. A
experiência significante para cada cliente modela comportamentos
diferenciados,
levando-o a vivenciar e desenvolver cuidados nos diferentes ciclos de vida e de
cuidados, resgata o cidadão pró-ativo através de estratégias de abordagem individualizada. Comprovouse que a Agenda de Cuidados é uma tecnologia de aprimoramento do cuidado de Enfermagem sob a
forma digital, com recursos metodológicos e tecnológicos que possibilitam o conhecimento dos hábitos
de cuidar dos clientes. Os resultados confirmaram que o dinamismo e a complexidade das ações de
cuidados de Enfermagem motivam os clientes a aprenderem novas maneiras de praticar o cuidado,
quando questionam e percebem os benefícios que levam ao resgate da saúde, assim ratificando a tese
defendida de que “os clientes desenvolvem com mais atenção às ações de cuidados quando dispõem
de informações de saúde e orientações de cuidados de Enfermagem, levando uma ação educativa com
manutenção e recuperação da saúde.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Valva Mitral.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_CristinaMariaPereiraDutra.pdf

Nº de Classificação: 17765
SOUZA, Dilma Fagundes de. Educação em saúde na Enfermagem: da palestra ao Encontro Dialógico.
2011 . p. 143. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeio; 2011.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e saúde em enfermagem-NUPESENF
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo: Este estudo tem como objeto o processo de construção coletiva e dialogada de estratégias de
educação em saúde com base na realidade-ação vivenciadas pelas enfermeiras de saúde da família no
distrito do Guamá, Belém, Pará. É motivado pelo desejo de refletir sobre os problemas pedagógicos
presentes na educação em saúde que são fundamentais para o trabalho do profissional de saúde e em
especial para a enfermeira de saúde da família. Esses problemas
pedagógicos emergem pelos
diferenciados conhecimentos e ao acesso a estes bens culturais,
domínio das situações que se
apresentam no que se refere a método, conteúdo e a prática educativa propriamente dita. Tem como
objetivo geral: desenvolver em construção coletiva e dialogada com as enfermeiras das equipes de
saúde da família, estratégias de educação em saúde que apresente características do pensamento
pedagógico de Paulo Freire e aspectos da teoria de aprendizagem de Jean Piaget a partir da realidade
vivenciada no Distrito do Guamá. E como objetivos específicos: descrever as atividades de educação
em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras nas equipes de saúde da família no Distrito do Guamá em
Belém; discutir com as enfermeiras do Programa de Saúde da Família as ações de educação em saúde
com base no pensamento pedagógico de Paulo Freire e em elementos do construtivismo de Jean
Piaget; analisar as ações de educação em saúde desenvolvidas pelas enfermeiras do Programa de
Saúde da Família no distrito do Guamá, em Belém. Utiliza como referenciais teóricos o pensamento e
diretrizes pedagógicas de Paulo Freire e elementos teóricos de Jean Piaget. Trata-se de um estudo
qualitativo do tipo pesquisa-ação. Foram realizadas seis encontros com as enfermeiras utilizando-se a
metodologia problematizadora para a discussão dos temas e construção coletiva e dialogada de uma
proposta de ação. Teve como cenário o Distrito Administrativo do Guamá. O período de coleta das
informações foi maio e junho de 2011. As falas foram gravadas com aparelho de gravação de voz,
transcritas e analisadas por meio da análise de conteúdo temática segundo Bardin. As categorias
construídas foram: Eu-Outros; Eu-Agir educativo e Nós-Agir transformador. Identificamos nesse estudo,
uma relativa confusão conceitual entre as enfermeiras sobre as concepções bancária e libertadora,
quando refletimos sobre educador e ação educativa, mas também uma compreensão de que a ação
educativa exige uma ação dialógica com a comunidade. Revela um entendimento, mesmo que
superficial, de novos conceitos, motivação para mudar e desejo de transformação da prática. A partir
dessa construção e com base nos referenciais teóricos apresentados, apresentamos uma proposta de
estratégia de educação em saúde que pode ser utilizada tanto pelas enfermeiras do PSF quanto por
outros profissionais de saúde.
Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermeiros, Jean Piaget, Paulo Freire, Pedagogia da Pergunta,
Programa de saúde da família.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_DilmaFagundesDeSouza.pdf

Nº de Classificação: 17769
VITORIA REGIS, Lorena Fagundes Ladeia. Satisfação no trabalho da Enfermagem: pela construção
de um conceito. 2011 . p. 177. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Porto, Isaura Setenta
Resumo: Esta pesquisa buscou elaborar um conceito sobre satisfação no trabalho da Enfermagem.
Com a justificativa de que uma fundamentação específica deste
conceito para a profissão de
enfermagem possa contribuir para melhorar o cuidado de enfermagem, posicionar a enfermeira como
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participante do cuidado e consciente das dimensões que envolvem sua satisfação no trabalho, poderá
levar a um melhor desempenho em suas atividades. Os objetivos propostos foram: (1) Descrever os
componentes da “satisfação no trabalho” da Enfermagem, encontrados na literatura; (2) Elaborar o
conceito “satisfação no trabalho” da Enfermagem. As ferramentas teóricas utilizadas foram a Análise
de Conceito e literaturas das áreas de Saúde do Trabalhador e Administração, que mostraram uma
aderência com o objeto de estudo escolhido. As abordagens de pesquisa utilizadas foram quantitativa e
qualitativa, adotadas de forma complementar. O método utilizado segue as estratégias e operacionaliza
da análise de conceito, através da derivação, síntese e análise do conceito. Foram utilizados 45 textos
extraídos da literatura, cujos conteúdos foram tratados através da análise lexical feita pelo programa
Alceste. Nos resultados
desta análise, foram encontradas quatro classes temáticas: Fatores
sociodemográficos, psicossociais, intrínsecos e extrínsecos relacionados à
satisfação no trabalho
(classe 2) e Interfaces teóricas da satisfação do indivíduo no trabalho (classe 3), analisadas como
“Dimensões Teóricas e Variáveis relacionadas à Satisfação do Enfermeiro no Trabalho”; Construção da
imagem e identidade profissional do enfermeiro no contexto social e do trabalho (classe 1), Clima /
Cultura Organizacional e o Trabalho de Enfermagem (classe 4), analisadas como “Dimensões Sociais e
Culturais no Trabalho do Enfermeiro”. A partir da análise e descrição dos componentes principais da
satisfação no trabalho foi elaborado um conceito sobre satisfação no trabalho para Enfermagem.
Palavras-chave: Conceito, Enfermagem, Epistemologia, Satisfação no trabalho.
Notas Gerais:Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_LorenaFagundesLadeiaVitoriaRegis.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17775
PEZZI, Maria da Conceicao Samu. Reconstruindo formas de gerenciar recursos humanos. A prática
do enfermeiro na Central de Material e Esterilização. 2011 . p. 228. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Leite, Joséte Luzia
Resumo: Esta investigação teve como objeto a ?validação de um modelo teórico do gerenciamento de
recursos humanos de Central de Material e Esterilização (CME) a partir da prática dos enfermeiros?. Tal
modelo está representado pela Teoria Substantiva, desenvolvida em estudo prévio, de Mestrado. Os
objetivos deste estudo foram caracterizar o significado atribuído à gerência de recursos humanos em
CME pelos enfermeiros atuam na Central, a partir da apresentação dos diagramas teóricos (categorias
e subcategorias) oriundos da dissertação de mestrado; discutir, à luz do interacionismo simbólico, os
achados relativos às suas implicações para a
Enfermagem; e validar o modelo teórico (fenômeno
central), considerando as possíveis ressignificações dos enfermeiros de CME acerca do gerenciamento
de
recursos humanos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, em que a
Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD) foi usada como referencial metodológico e o Interacionismo Simbólico,
como referencial teórico. Para a coleta de dados, foi adotada a técnica de entrevista semiestruturada,
sendo abordados quatro sujeitos enfermeiros
gerentes /supervisores de CMEs de quatro grandes
hospitais públicos federais, sendo três localizados no Município do Rio de Janeiro e um, em Goiânia, no
Estado de Goiás. A prática formatada pelos enfermeiros de CME é dada como intuitiva, guiada por
uma adaptação de comportamento baseado e organizado em significações e
ressignificações. O
processo gerencial na CME é norteado pelo enfermeiro, guiado por significados de compartilhamento e
busca de conhecimentos, cumplicidade nas ações e inspiração própria. Assim, sendo as categorias
norteadas pelas etapas da TFD, e após serem ressignificadas, pôde-se extrair, em um eixo, o fenômeno
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central denominado ?Reconstruindo a gerência na CME – em busca da qualidade da assistência
indireta?. Este fenômeno tem sua representação como teoria substantiva, validada por enfermeiros de
CME em ações reais referentes aos recursos humanos.
Compreende-se que o processo de
gerenciamento de recursos humanos é dinâmico, embasado na construção e na reconstrução contínua
das relações entre sujeito e
ambiente com vistas a alcançar a qualidade da assistência indireta
oferecendo condições para assistência direta à clientela.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos em hospitais, Central de material e esterilizacao,
Enfermagem, Pesquisa em administração de enfermagem.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MariaDaConceicaoSamuPezzi.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17776
GOMES, Maysa Luduvice. A prática obstétrica da enfermeira no parto institucionalizado: uma
possibilidade de conhecimento emancipatório. 2011 . p. 103. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Moura , Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Trata-se de tese cujo objeto de estudo é a prática obstétrica da enfermeira na assistência ao
parto institucionalizado. Pesquisa qualitativa, que objetivou descrever a prática obstétrica da enfermeira
na assistência ao parto institucionalizado; analisar os sentidos atribuídos pela enfermeira obstétrica às
travessias de sua prática e discutir as influências da prática obstétrica da enfermeira nos cenários em
estudo. A coleta de dados foi realizada no período de agosto à novembro de 2010 e os sujeitos do
estudo foram dezesseis enfermeiras obstétricas com idades entre 41 e 57 anos. Como critério de
inclusão deveria ter 10 anos ou mais de assistência ao parto institucional, caracterizando experiências
na área. Os cenários foram cinco maternidades e a Casa de Parto David Capistrano Filho do Município
do Rio de Janeiro. A interação dialógica foi produzida individualmente por entrevistas semi-estruturadas
e o método a produção de sentidos no cotidiano por meio de práticas discursivas proposto por Mary
Jane Spink.
Procedemos à análise com base teórica de Boaventura de Souza Santos, usando os
conceitos de travessia de fronteiras e constelações de poder. Os sentidos atribuídos pelas enfermeiras
as práticas obstétricas e sua inserção nesse espaço social hegemônico e medicalizado, nos permitiram
evidenciar uma transformação em processo no âmbito do conhecimento obstétrico e das práticas na
perspectiva da desmedicalização. O elemento propulsor é a resposta da usuária tanto pelo sucesso da
prática, como pela satisfação com a experiência vivida. No espaço da fronteira, lugar de transição
paradigmática as novas
oportunidades práticas que surgem consideramos como práticas
emancipatórias, que emergem em relações emancipatórias com as mulheres. Os profissionais que
compartilham o processo provocam uma tensão, pois investem contra a ordem instituída e ressaltam as
relações de subordinação. O desafio é mergulhar nos conflitos e nas relações de poder instaladas que
vão ocorrendo em constelações. O ambiente de tensão e conflito provocados nesse contexto agregase as inúmeras causas que contribuem para uma assistência com baixa segurança e eficácia que
buscamos eliminar. Concluímos que experimentar uma nova prática envolve uma superação dos limites
conhecidos para encontrar alguma autonomia, configurada por um conhecimento e uma prática com
possibilidades emancipatórias. As travessias nesta direção se
dão pela ousadia de buscar e
experimentar o novo e transgredir o limite. Constituir novos sujeitos implica que não sejam resignados
com as situações insatisfatórias, que não tenham a arrogância de mudar o mundo, mas a clareza de
buscar e aproveitar os espaços abertos na
constelação de poderes. Recomendamos projetos
envolvendo a formação profissional e o campo de práticas para alimentar o conhecimento e incorporar
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novas idéias e evidências científicas. Construir parcerias em rede apoiadas no diálogo aberto e honesto,
com efetivo sistema de resolução de conflitos, estabelecendo com clareza o respeito aos limites. Os
fatores que influenciam nessa constituição apontam para uma atitude individual positiva, o suporte
oferecido pela estrutura organizacional e a avaliação permanente de recursos e resultados.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Parto humanizado, Saúde da mulher.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MaysaLuduviceGomes.pdf

Nº de Classificação: 17777
TANJI, Suzelaine. As competências do docente tutor no contexto da mudança curricular do curso
de graduação em enfermagem do UNIFESO. 2011 . p. 194. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Viana, Ligia de Oliveira
Resumo: O presente estudo tem como objeto, as competências adquiridas pelo docente-tutor, que atua
no contexto da mudança curricular do curso de graduação em enfermagem. Tem
como objetivo,
descrever as competências profissionais formadas pelo docente-tutor que atua no contexto da mudança
curricular do Curso de Graduação em Enfermagem; analisar os fatores que determinam a formação de
competência do docente-tutor, descrever as competências e discutir as implicações das competências
na prática pedagógica. Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, foi realizada em uma instituição de
ensino superior da rede privada da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, autorizada pelo Comitê
de Ética da
Pesquisa, através do protocolo nº444/10. Os sujeitos da pesquisa foram dezoito
docentes/tutores do Curso de Graduação em Enfermagem. Para atender a proposta do estudo de caso,
a coleta de dados foi realizada através de três fontes de evidências, técnica lingüístico
verbal,
observação das sessões tutoriais e análise de documentos institucionais. Os resultados
foram
organizados em quatro categorias temáticas: os passos metodológicos subsidiando a formação de
competência do docente tutor; facilitação da aprendizagem: uma competência a ser desenvolvida pelo
docente tutor; a formação de competência para o domínio do processo
de trabalho dos docentes
tutores; as implicações do desenvolvimento das competências do docente tutor no curso de graduação
em enfermagem do UNIFESO frente à formação do enfermeiro. Por conseguinte, várias competências
foram desenvolvidas pelos docentes tutores,
determinadas a partir de capacitações, dentre as
implicações, não foram detectadas nenhuma que pudesse vir a inviabilizar o processo de mudança
curricular.
Palavras-chave: Competências Profissionais, Educação em enfermagem, Enfermagem, Tutoria.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_SuzelaineTanji.pdf

Nº de Classificação: 17780
PEREIRA, Ivonete Vieira. Assédio moral nas relações de trabalho de docentes-enfermeiros: sob a
ótica da organização do trabalho. 2011 . p. 198. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Enfermagem e Saúde do Trabalhador de Enfermagem
Orientador: Lisboa, Márcia Tereza Luz
Resumo: Tese de doutorado, cujo objeto de pesquisa é a ocorrência do assédio moral nas relações de
trabalho (AMT) e suas possíveis repercussões entre docentes-enfermeiros de um curso de graduação
em enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da Região Norte do Brasil, apoiada no
conceito de organização do trabalho de Dejours. O AMT está diretamente relacionado com as atitudes
que são capazes de ferir a personalidade, a dignidade, a integridade física e/ou psíquica do indivíduo. A
problemática partiu da evidência de situações desagradáveis de humilhações e
desrespeitos aos
profissionais em suas ambiências laborais e graves repercussões não somente à sua saúde física e
mental, mas também ao seu ambiente de trabalho e ao
meio sócio-familiar, além de produções
científicas ainda muito incipientes sobre o AMT. Os resultados obtidos nesta busca mostram a escassez
de estudos com estes profissionais nesta Região, mais precisamente nos cursos de graduação em
enfermagem. Objetivos: Identificar a ocorrência do AM em docentes-enfermeiros; Descrever os tipos de
AMT que ocorrem entre os docentes-enfermeiros; Analisar do ponto de vista da organização do trabalho
a relação dessa organização com a ocorrência do AMT entre os docentes-enfermeiros e discutir as
possíveis repercussões do AMT na ambiência laboral e na saúde desses profissionais. Metodologia:
Pesquisa descritivo-exploratória com abordagem qualitativa. O local para a produção dos dados foi um
curso de graduação em enfermagem. Os sujeitos foram 15 docentes- enfermeiros, que foram
identificados pelo número de ordem de entrevista, seguido da letra E. Para a coleta dos dados utilizouse um questionário com dados sócio- demográficos e um roteiro de entrevista semi-estruturada. A
análise foi a temática de Bardin. O estudo atendeu os termos da bioética. Aprovado pelo CEP da
EEAN/HESFA com Parecer Nº102/2009. Resultados: A pesquisa revelou a elevada ocorrência do AMT
no mundo do labor desses docentes-enfermeiros, em consonância com o que vem sendo pesquisado
por outros autores. Identificadas ainda organizações de
trabalho exigentes, competitivas e
burocratizadas contribuindo para esta ocorrência elevada. Os tipos de AMT evidenciados foram: vertical
descendente e ascendente; horizontal. A maior ocorrência foi do tipo vertical descendente. A ocorrência
do AMT
nestes profissionais tem relação com a organização do trabalho, onde se observou um
bloqueio entre esta e o trabalhador, levando a uma sobrecarga psíquica devido à
diminuição de
liberdade no trabalho, culminando com o desprazer e as tensões. Para estes profissionais houve danos
à saúde, ao seu convívio sócio-famíliar e à ambiência laboral, levando à perda da amplitude da relação
psíquica entre o indivíduo e a situação de trabalho. Conclusão: Neste contexto, torna-se imperiosa a
elaboração de
medidas efetivas que coíbam a prática do assédio moral nas instituições, além de
promover a comunicação interna nas mesmas e permitir fazer reflexões sobre suas organizações, pois,
quanto mais desestruturada e desorganizada a instituição, maiores serão as chances da ocorrência e
propagação deste fenômeno tão perverso. Conclui- se ainda que as instituições devam proporcionar
meios de divulgação do assédio moral, objetivando sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre o
tema, permitindo-lhes reflexão sobre a magnitude do assédio moral nas relações de trabalho com suas
repercussões.
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde do trabalhador, Violência.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_IvoneteVieiraPereira.pdf

Nº de Classificação: 17786
ARAUJO, Flavia Pacheco de. Cidadania e cuidado à saúde e de enfermagem na ótica dos usuários
hospitalizados. 2012 . p. 195. Tese de Doutorado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Ciências
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Orientador: Ferreira, Márcia de Assunção
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto a cidadania do usuário hospitalizado no cenário hospitalar, na
vivência da hospitalização. Os objetivos foram: analisar as representações sociais (RS) de usuários
hospitalizados sobre cidadania,
descrevendo os seus elementos constitutivos; caracterizar as
estratégias utilizadas pelos usuários para exercer a cidadania no cotidiano da assistência hospitalar;
descrever as relações entre as ações/práticas de usuários frente aos cuidados dos quais participam e as
RS sobre a cidadania; discutir as formas de exercício da cidadania dos usuários e suas relações com as
práticas de cuidado de enfermagem
por eles vivenciadas. Metodologia: o referencial teórico e
metodológico é a Teoria
das Representações Sociais (TRS). Os sujeitos foram 31 usuários
hospitalizados no setor de clínica médica de um hospital público e federal, de ambos os sexos. As
técnicas de produção dos dados foram: entrevistas semi-estruturadas; e observação participante. Foi
realizado o perfil sócio-demográfico dos sujeitos, com análise
estatística simples e percentual dos
dados. Para o tratamento e análise dos dados foi aplicado o programa ALCESTE, desenvolvido por
Reinert, que apresentou 77%
de aproveitamento do corpus, sendo agrupado em três (3) classes
lexicais. Também foi realizada análise de conteúdo temática de Bardin, sendo inserida no corpo da
análise lexical. Assim, a classe 1, denominada o cotidiano da hospitalização, mostrou este cotidiano
como cenário da produção de representações sociais sobre a cidadania, sendo representado por duas
vertentes: uma relacionada a rotina de cuidados a saúde; e a outra remete aos hábitos destes usuários
mediados por regras e normas pré-estabelecidas no ambiente hospitalar. A classe 2, denominada
marcas da cidadania no cuidado à saúde, refere que a representação dos usuários sobre a cidadania se
organiza em torno do direito à saúde face as dimensões do cuidado prestado no cenário hospitalar.
Além disso, trazem a figura-tipo dos profissionais de saúde que respeitam mais e menos os seus
direitos, bem como a
sua atitude frente aos cuidados de saúde. Os aspectos gerenciais do setor
hospitalar também são abordados, entretanto para estes aspectos os sujeitos não assumem um
posicionamento fincando a cargo do governo a execução das mudanças necessárias. Já a classe 3,
direitos como face da cidadania e a figura do cidadão, caracteriza os direitos civis, sociais e políticos
como elementos constitutivos da representação da cidadania. Também foi verificado que o merecimento
do direito reside na dependência do comportamento das pessoas no cotidiano, mas para uma parcela
dos sujeitos não há grau de merecimento dos direitos, pois ancoram os seus discursos na igualdade
entre as pessoas. Esta tese também caracteriza a presença da figura-tipo do cidadão. Considerações
finais: Confirma-se a tese de que o hospital
mantem-se como um ambiente de controle, onde os
usuários hospitalizados apresentam uma liberdade regulada. E, com isso, estes usuários apresentam
dificuldades em exercer sua cidadania neste ambiente. Logo, a autonomia dos usuários na atenção
hospitalar, não se corporifica na vivência da hospitalização, e requer uma quebra de paradigmas no
modelo de gestão e de atenção hospitalar, bem como um estímulo à consciência participativa e política
dos usuários hospitalizados.
Palavras-chave: Cidadania, Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Psicologia social.

Abstract: This research has as object the user´ s citizenship hospitalized in the hospital scenario, in the
hospitalization lived. The objectives were: analyze the social representations (RS) of hospitalized users
on citizenship, describing theirs constitutive elements; characterize the strategies utilized by the users to
exert the citizenship in the daily of the hospital assistance; describe the relations among the users´
actions/ practices face the care of which they participate and the RS about the citizenship; discuss the
forms of the citizenship exercise of the users and theirs relations with the nursing care practice lived by
them. Methodology: the theoretical
and methodological reference is Social Representations Theory
(TRS). The subjects were 31 users hospitalized in the sector of medical clinic of a public and federal
hospital, of both sexes. The techniques of data production were: semi-structured
interviews; and
participant observation. It was realized the subjects´ social- demographic profile, with basic statistical
analysis and data percentage. For the treatment and data analysis it was applied the ALCESTE program,

1725

developed by Reinert, who presented 77% of the corpus utilization, being grouped in three (3) lexical
classes. It was realized Bardin´s thematic content analysis, being placed in the lexical analysis corpus.
Thus, the 1 class , named the daily of the hospitalization, showed this daily as scenario of the social
representations on the citizenship, being represented by two issues: one related to the routine of care to
health; and the other refers to the habits of these users mediated by rules and pre-established norms in
the hospital environment. The 2 class, named marks of citizenship in the care to health, refers that these
users´ representation on the citizenship is organized around the right to health face the dimensions of
the care given in the hospital scenario. Moreover, they bring the figure-type of health professionals who
respect more and less theirs rights, as well as their attitude face the health care. The managerial
aspects of the hospital sector are also approached; however for these aspects the subjects do not
assume a positioning leaving to the government the implementation of the necessary changes. Already
the class 3, rights like face of the citizenship and the figure of the citizen, characterize the civil, social and
political rights, as constitutive elements of the citizenship representation. It was also verified that the
merit of the right resides in the dependence of the persons ´behaviors in the daily, but for a part of the
subjects there is no degree of rights merit, as anchor theirs
discourses to the equality among the
persons. This thesis also characterizes the
presence of the figure-type of the citizenship. Final
considerations: It confirms the thesis that the hospital remains as a control environment, where the
hospitalized users presented a regulated freedom. And, thus, these users present difficulties to exert
their citizenship in this environment. Therefore, the users´ autonomy in the hospital attention, is not
embodied in the lived of the hospitalization, and demands a
break away from paradigms in the
management model and hospital attention, as well
as a stimulus to the participative and political
awareness of hospitalized users.
Key words: Citizenship, Nursing, Nursing care, Psychology Social.
Notas Gerais: Conteúdo Incompleto
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_FlaviaPachecoDeAraujo.pdf

Nº de Classificação: 17794
MARTA, Cristiano Bertolossi. Avaliação de custos em saúde: o custo da adesão ao tratamento
ambulatorial da AIDS. 2012 . p. 139. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Exercício profissional
Orientador: Leite, Josete Luzia
Resumo: Trata-se de um estudo transversal sobre os custos da adesão dos clientes portadores do vírus
da aids em tratamento ambulatorial com o objeto de pesquisa: Os custos diretos e indiretos da adesão
ao tratamento da AIDS em nível ambulatorial na perspecticva do SUS. Os objetivos; Valorar os custos
diretos e indiretos da adesão do cliente portador do vírus da aids ao tratamento a nível ambulatorial na
perspectiva do SUS; Analisar as categorias de custo relacionadas à adesão ao tratamento da aids a
nível ambulatorial à luz da Política Nacional de DST/AIDS. O referencial teórico contempla os custos
com a saúde no Brasil e o Programa Nacional de AIDS, a Consulta de Enfermagem, o HIV e os
Antirretrovirais e Avaliação dos custos na saúde. Após análise, identificou-se que os custos diretos
absorveram 76,75% dos custos totais, obtendo destaque para os custos diretos com medicação com
63,04%, seguido de 31,31% com os honorários dos profissionais e 5,65% com exames. Já os custos
indiretos totalizaram 23,25%, sendo a maioria (96%) destinados aos custos com os dias de trabalho
perdidos, pois muitos têm de abdicar do dia de trabalho para frequentar as consultas. Esses valores
estão associados aos custos com transporte e alimentação que atingem a marca de 2% da amostra
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cada um. O estudo aponta para necessidade de manutenção dos serviços
de distribuição de
medicamentos e dos benefícios disponibilizados, e de um planejamento para o fortalecimento da adesão
como proposta de redução de custos
diretos. Além disso, ressalta a importância da igualdade de
valorização dos profissionais.
Palavras-chave: Adesão à medicação, Aids, Custos.

Abstract: This is a cross-sectional study on cost of medication adherence of clients living with the aids in
outpatient treatment with the object of research: The direct and indirect
costs of AIDS treatment
adherence in outpatients in perspectiva SUS and objectives: To assess the direct costs and indirect
membership of the customer's carrier of the AIDS virus to treatment on an outpatient basis in view of the
NHS and analyze the cost categories related to adherence to AIDS treatment on an outpatient basis in
the light of the National STD / AIDS. The theoretical framework includes the costs of health in Brazil
and the National AIDS, Nursing Consults, HIV Antirretrovirals and
evaluation of health costs. After
analysis, we found that the direct costs absorbed 76.75% of total costs, gaining prominence for the direct
costs of medication with
63.04% followed by 31.31% with fees of 5.65% with professionals and
examinations. Since the indirect costs totaled 23.25%, and 96% for most of the costs of work days lost,
as many have to give up the day job to attend the consultations. These values are associated with
transportation and food costs that hit the mark of 2% of the sample each. The study points to need for
maintenance of drug distribution services
and benefits available, and a plan to strengthen the
membership as a proposal to reduce direct costs. Furthermore, it emphasizes the importance of equal
value from the pros.
Key words: Aids, Costs, Medication Adherence.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_CristianoBertolossiMarta.pdf

Nº de Classificação: 17802
RASCHE, Alexandra Schmitt. A práxis do enfermeiro no planejamento e avaliação das ações na
saúde escolar. 2012 . P. 188. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Saúde em Enfermagem
Orientador: Santos, Maria da Soledade Simeão dos
Resumo: A saúde escolar e a promoção da saúde para escolas de ensino fundamental com a
participação do enfermeiro constituem o tema da presente tese. Objetivo de estudo: A práxis do
enfermeiro escolar, mediada pela intersubjetividade, no desenvolvimento de projetos para saúde escolar.
Objetivos: Descrever a assistência e o planejamento das ações na enfermagem escolar; Analisar as
relações estabelecidas entre enfermeiros, profissionais de saúde e educação; Discutir os elementos que
constituem a base para estruturação de um projeto de saúde escolar com a participação do enfermeiro.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa; modelo de investigação experimentação; Abordagem teóricofilosófica teoria da ação comunicativa; Método pesquisa-ação. A coleta de dados ocorreu no período de
novembro de 2010 a novembro de 2011 em duas escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio
de Janeiro com 18 sujeitos formados por profissionais: enfermeiros, dentistas, jornalistas e residentes em
Saúde da Família que planejaram, desenvolveram e avaliaram ações de educação em saúde nestas
comunidades escolares. Na análise dos dados foram construídas as categorias: O agir estratégico; A
estruturação de uma práxis na enfermagem escolar; Uma proposta de educação em saúde na escola
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pelo PSE. Os resultados demonstram que formações técnicas e realidades diferentes não apresentam
impossibilidade de planejamento conjuntos e participativos. A construção de uma proposta para saúde
escolar coerente, exequível, duradoura e integrada, depende de processos comunicativos livres de
coerção e no uso da autonomia pela superação de possíveis desacordos. A interação entre profissionais
de diferentes áreas na construção de uma proposta integrada em modelos intersetoriais e
multiprofissionais, ocorre a partir de uma pauta única e no compartilhamento do mesmo objetivo, definido
pelo mesmo foco de ação em projetos contínuos.

Palavras-chave: Enfermagem, Escolas, Promoção da saúde, Saúde escolar.

Abstract: The school health and health promotion for elementary schools with the participation of nurses
constitute the subject of this thesis. Aim of study: The praxis of the school nurse, mediated intersubjectivity
in the development of projects for school health. Objectives: To describe the care and planning of actions
in nursing school; analyze the relations between nurses, health and education; Discuss the elements that
form the basis for structuring a project involving school health nurse. This is a qualitative research;
research model experimentation; Approach theoretical-philosophical theory of communicative action,
action research method. Data collection occurred from November 2010 to November 2011 in two schools
in the municipal schools of the city of Rio de Janeiro with 18 subjects trained by professionals: nurses,
dentists, journalists and residents in Family Health who planned, developed and evaluated actions of
health education in these school communities. In the data analysis the categories were constructed: The
strategic action; Structuring a praxis in nursing school, a proposed health education in school by PSE. The
results show that training techniques and different realities not present impossibility of joint planning and
participatory. The construction of a proposed school health consistent, feasible, sustainable and
integrated, depends on communicative processes free of coercion and the use of autonomy possible by
overcoming disagreements. The interaction between professionals from different areas in the construction
of a proposed integrated intersectoral and multidisciplinary models, occurs from a single tariff and sharing
the same goal, defined by the same action focus on ongoing projects.
Key words: Nursing, School Health, Health Promotion, Schools.
Notas Gerais: Registro Online
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AlexandraSchmittRasche.pdf

Nº de Classificação: 17985
ZVEITER, Marcele. O cuidado de enfermeiras obstétricas com-a-mulher-que-dá-à-luz-na-Casa-deParto: uma hermenêutica em Heidegger. 2011 . p. 112. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde da Mulher - NUPESM
Orientador: Souza, Ivis Emília de Oliveira
Resumo: A discussão sobre o direito de exercício de enfermeiras na assistência ao parto e a qualidade
da atenção prestada às usuárias no Rio de Janeiro foi o
início da problematização da presente
investigação. A situação estudada no presente trabalho foi o cuidado de enfermeiras obstétricas, como
um caso da assistência ao parto do Sistema Único de Saúde. A questão que norteou a investigação se
dirige à possibilidade do desvelamento dos modos de ser das enfermeiras obstétricas que cuidam na
Casa de Parto David Capistrano Filho e ao desvelamento de algumas facetas desse cuidado, à mulher
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que dá à luz na Casa de Parto. O objeto de pesquisa foi delimitado como: o significado do cuidado ao
ser-mulher-que-dá-a-luz-na-Casa-de-Parto. Assim, com o método de investigação fenomenológico, com
referencial heideggeriano de análise, estabeleceu-se o objetivo de desvelar o sentido do cuidado de
enfermeiras obstétricas à mulher que dá a luz na Casa de Parto. Além de respeitar os aspectos éticos
e legais que constam na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa obteve
aprovação no Parecer nº 322A/2009 do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde e Defesa
Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, RJ - Brasil. No cenário da Casa de Parto os encontros com a
totalidade das enfermeiras obstétricas tiveram uma questão orientadora da entrevista. Pela análise
compreensiva dos depoimentos, procurando cientemente no ente, abriu-se uma compreensão mediana
que foi suficiente para a conquista do fio condutor da hermenêutica: O
cuidado de enfermeiras
obstétricas à mulher que dá à luz na Casa de Parto mostrou-se como um cuidado que se desenvolve
desde o pré-natal e continua no pós-parto, sendo uma construção fundada no compartilhar, que envolve
a enfermeira e a mulher. É, também, diferente do modelo hospitalar, e revelador do sentido do
comportamento dos membros da equipe de enfermagem e da responsabilidade dessas enfermeiras
neste cotidiano assistencial. O cuidado de enfermeiras obstétricas à mulher que dá à luz na Casa de
Parto sinaliza no cotidiano assistencial um espaço de possibilidades pensadas numa proposta de
humanização do parto e nascimento nas políticas públicas. Porém, elas ainda não estão descritas ou,
mais ainda, são obscuras. Desvelou-se uma marca no cotidiano, evidenciada pela origem do cuidado e
o encontro de seres [o ser-mulher-que-dá-à-luz-na-Casa-de-Parto e o ser-enfermeiras-obstétricas- quecuidam-na-Casa-de-Parto]. O sentido do cuidado de enfermeiras obstétricas à mulher que dá à luz na
Casa de Parto revela então, sua origem na mulher, sendo construído com ela, e, portanto distinto do
cuidado da
tradição obstétrica. Ele tem a possibilidade de tecer a identidade assistencial
de
enfermeiras obstétricas quando no cuidar considera quem vai dar a luz.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Enfermagem obstétrica, Filosofia, Parto.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.

Nº de Classificação: 17988
PASCHOALIN, Heloisa Campos. Presente no trabalho, mesmo doente: o presenteísmo na
Enfermagem. 2012 . p. 170. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde do Trabalhador -NUPENST
Orientador: Griep, Rosane Harter
Resumo: O presenteísmo é definido como a presença física do funcionário no trabalho, porém, devido a
problemas físicos ou mentais, não consegue desempenhar, em sua plenitude, suas atividades laborais.
Leva a uma diminuição da produtividade, podendo impactar ainda mais o processo de trabalho do que o
absenteísmo. Na enfermagem, o presenteísmo pode trazer sérias consequências à organização do
trabalho, comprometendo a saúde dos trabalhadores e a assistência prestada. Foram traçados como
objetivos: geral: Descrever o presenteísmo e analisar sua associação com fatores ocupacionais e com
as condições de saúde entre os trabalhadores de enfermagem de um Hospital Universitário em Juiz de
Fora- MG;
específicos: Traduzir para o português brasileiro, adaptar culturalmente e avaliar as
propriedades psicométricas, a confiabilidade e a validade do instrumento utilizado para mensurar o
presenteísmo: Stanford Presenteeism Scale (SPS-6); identificar a prevalência de presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem; avaliar fatores
ocupacionais associados ao presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem e testar a associação entre o presenteísmo e as condições de saúde
autorreferida da equipe de enfermagem. Desenvolveu-se um estudo seccional com 271 trabalhadores
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de enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário-entrevista aplicado por
entrevistadores no período de agosto e setembro de 2011. O questionário foi constituído de parte
adaptada do instrumento
já testado e validado em pesquisa realizada no Instituto Oswaldo Cruz,
Fiocruz, da versão reduzida da “Escala de Esforço e Recompensa” e do “Stanford Presenteeism Scale”
(SPS-6). O processo de adaptação do SPS-6 incluiu seis aspectos de
equivalência (conceitual,
semântica, operacional, de itens, de medida e funcional). As análises tomaram por base um estudo de
confiabilidade teste-reteste realizado
em subamostra de 50 trabalhadores do estudo principal. Os
resultados sugerem adequação do instrumento na sua versão em português brasileiro, indicando seu
uso no contexto da população de estudo e em populações semelhantes. Os principais motivos do
presenteísmo descritos foram: a ausência sobrecarrega os colegas e a ausência compromete a
assistência prestada. Os agravos de saúde que mais afetaram o desempenho dos trabalhadores foram
cefaleia/enxaqueca; alergias, asma, rinite; problemas intestinais e estomacais e problemas de coluna.
Entre as
variáveis sociodemográficas, a idade esteve associada ao presenteísmo, sendo os
trabalhadores com idade até 40 anos os que apresentaram maior queda de desempenho. Quanto às
variáveis ocupacionais, identificou-se associação entre o presenteísmo com o desejo em abandonar a
enfermagem, o esforço e o excesso de comprometimento. Aqueles com estado de saúde regular/ruim
foram os que mais
apresentaram o presenteísmo, sendo ainda identificado associação entre o
absenteísmo por doença e o presenteísmo. Ao analisar a associação das variáveis de estudo e as duas
dimensões de presenteísmo propostas pelo SPS-6, trabalho finalizado e concentração mantida, foram
evidenciados escores mais baixos na
dimensão concentração mantida. O presenteísmo, portanto,
diminuiu a capacidade
de concentração, interferindo negativamente no processo de trabalho dos
trabalhadores de enfermagem e na saúde dos trabalhadores.
Palavras-chave: Absenteísmo, Condições de trabalho, Enfermagem, Presenteísmo, Saúde do
trabalhador.

Abstract: The presenteeism is described as the physical presence of the employees in the workplace
however due to physical or mental problems they are not able to fulfil their professional tasks. It may lead
to a loss of work productivity and it may bring even more consequences on the work process comparing
to absenteeism. Considering nursing field presenteeism may trigger serious effects on the organization
of work affecting workers’ health and the provided assistance. The aims of this study were outlined as
following: General: describe presenteeism and analyze its association with occupational factors and
health conditions among nursing team in an University Hospital in Juiz de Fora – MG; Specific: to
translate to Brazilian Portuguese, to
proceed a cultural adaptation and to assess psychometric
properties, reliability and
validity of the instrument selected to measure presenteeism: Stanford
Presenteeism
Scale (SPS-6); to identify the prevalence of presenteeism among nursing team; to
assess occupational factors associated with presenteeism among nursing professionals and test the
association between presenteeism and health conditions of nursing team. A cross-sectional study with
27 nursing workers was developed. Data collection was carried out through a questionnaire-interview
applied by interviewers from August to September 2011. The questionnaire was made from a part of the
instrument which has already been tested and validated during a research carried out in Oswaldo Cruz
Institut, FIOCRUZ, considering a reduced version of
“Effort and Reward Scale” and “Stanford
Presenteeism Scale” (SPS-6). SPS adaptation process included six aspects of equivalence (conceptual,
semantic, operational, item, measure, functional equivalences). The analyses were based on the study
of test-retest reliability carried out with a subsample of 50 workers from the main study. Results suggest
an adequacy of the instrument taking into account its Brazilian Portuguese version indicating its use in
the context of the study population and in other similar populations. The main reasons of the described
presenteeism were the absence causing an overload of demands to their work colleagues. Thus this
absence affects the provided assistance. Health hazards that affect the most workers’ performance were
headache/migraine, allergies, asthma, rhinitis, stomach and intestinal problems and spinal problems.
Taking into consideration socio
demographic variables, age was associated with presenteeism as
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workers aged up to 40 years old have shown the highest level of loss in their performance. Concerning
occupational variables we have identified association between presenteeism with desire to quit nursing,
job strain and excessive commitment. We have found presenteeism in those who presented fair/poor
health. In this way an association between absenteeism, disease and presenteeism was identified. The
moment we
had analyzed an association between the study variables and the two dimensions of
presenteeism proposed by SPS-6, completing work and concentration maintained, we have noticed
lower scores in the dimension concentration maintained. Thus presenteeism resulted in a decrease in
the ability to concentrate, interfering in a negative way in the work of nursing team and in workers’ health.
Key words: Nursing, Presenteeism, Absenteeism, Worker’s health, Labor conditions.

Nº de Classificação: 17988
PASCHOALIN, Heloisa Campos. Presente no trabalho, mesmo doente: o presenteísmo na
Enfermagem. 2012 . p. 170. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Rio de Janeiro;
2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde do Trabalhador -NUPENST
Orientador: Lisboa, Márcia Tereza Luz
Resumo: O presenteísmo é definido como a presença física do funcionário no trabalho, porém, devido a
problemas físicos ou mentais, não consegue desempenhar, em sua plenitude, suas atividades laborais.
Leva a uma diminuição da produtividade, podendo impactar ainda mais o processo de trabalho do que o
absenteísmo. Na enfermagem, o presenteísmo pode trazer sérias consequências à organização do
trabalho, comprometendo a saúde dos trabalhadores e a assistência prestada. Foram traçados como
objetivos: geral: Descrever o presenteísmo e analisar sua associação com fatores ocupacionais e com
as condições de saúde entre os trabalhadores de enfermagem de um Hospital Universitário em Juiz de
Fora- MG;
específicos: Traduzir para o português brasileiro, adaptar culturalmente e avaliar as
propriedades psicométricas, a confiabilidade e a validade do instrumento utilizado para mensurar o
presenteísmo: Stanford Presenteeism Scale (SPS-6); identificar a prevalência de presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem; avaliar fatores
ocupacionais associados ao presenteísmo entre os
trabalhadores de enfermagem e testar a associação entre o presenteísmo e as condições de saúde
autorreferida da equipe de enfermagem. Desenvolveu-se um estudo seccional com 271 trabalhadores
de enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário-entrevista aplicado por
entrevistadores no período de agosto e setembro de 2011. O questionário foi constituído de parte
adaptada do instrumento
já testado e validado em pesquisa realizada no Instituto Oswaldo Cruz,
Fiocruz, da versão reduzida da “Escala de Esforço e Recompensa” e do “Stanford Presenteeism Scale”
(SPS-6). O processo de adaptação do SPS-6 incluiu seis aspectos de
equivalência (conceitual,
semântica, operacional, de itens, de medida e funcional). As análises tomaram por base um estudo de
confiabilidade teste-reteste realizado
em subamostra de 50 trabalhadores do estudo principal. Os
resultados sugerem adequação do instrumento na sua versão em português brasileiro, indicando seu
uso no contexto da população de estudo e em populações semelhantes. Os principais motivos do
presenteísmo descritos foram: a ausência sobrecarrega os colegas e a ausência compromete a
assistência prestada. Os agravos de saúde que mais afetaram o desempenho dos trabalhadores foram
cefaleia/enxaqueca; alergias, asma, rinite; problemas intestinais e estomacais e problemas de coluna.
Entre as
variáveis sociodemográficas, a idade esteve associada ao presenteísmo, sendo os
trabalhadores com idade até 40 anos os que apresentaram maior queda de desempenho. Quanto às
variáveis ocupacionais, identificou-se associação entre o presenteísmo com o desejo em abandonar a
enfermagem, o esforço e o excesso de comprometimento. Aqueles com estado de saúde regular/ruim
foram os que mais
apresentaram o presenteísmo, sendo ainda identificado associação entre o
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absenteísmo por doença e o presenteísmo. Ao analisar a associação das variáveis de estudo e as duas
dimensões de presenteísmo propostas pelo SPS-6, trabalho finalizado e concentração mantida, foram
evidenciados escores mais baixos na
dimensão concentração mantida. O presenteísmo, portanto,
diminuiu a capacidade
de concentração, interferindo negativamente no processo de trabalho dos
trabalhadores de enfermagem e na saúde dos trabalhadores.
Palavras-chave: Absenteísmo, Condições de trabalho, Enfermagem, Presenteísmo, Saúde do
trabalhador.

Abstract: The presenteeism is described as the physical presence of the employees in the workplace
however due to physical or mental problems they are not able to fulfil their professional tasks. It may lead
to a loss of work productivity and it may bring even more consequences on the work process comparing
to absenteeism. Considering nursing field presenteeism may trigger serious effects on the organization
of work affecting workers’ health and the provided assistance. The aims of this study were outlined as
following: General: describe presenteeism and analyze its association with occupational factors and
health conditions among nursing team in an University Hospital in Juiz de Fora – MG; Specific: to
translate to Brazilian Portuguese, to
proceed a cultural adaptation and to assess psychometric
properties, reliability and
validity of the instrument selected to measure presenteeism: Stanford
Presenteeism
Scale (SPS-6); to identify the prevalence of presenteeism among nursing team; to
assess occupational factors associated with presenteeism among nursing professionals and test the
association between presenteeism and health conditions of nursing team. A cross-sectional study with
27 nursing workers was developed. Data collection was carried out through a questionnaire-interview
applied by interviewers from August to September 2011. The questionnaire was made from a part of the
instrument which has already been tested and validated during a research carried out in Oswaldo Cruz
Institut, FIOCRUZ, considering a reduced version of
“Effort and Reward Scale” and “Stanford
Presenteeism Scale” (SPS-6). SPS adaptation process included six aspects of equivalence (conceptual,
semantic, operational, item, measure, functional equivalences). The analyses were based on the study
of test-retest reliability carried out with a subsample of 50 workers from the main study. Results suggest
an adequacy of the instrument taking into account its Brazilian Portuguese version indicating its use in
the context of the study population and in other similar populations. The main reasons of the described
presenteeism were the absence causing an overload of demands to their work colleagues. Thus this
absence affects the provided assistance. Health hazards that affect the most workers’ performance were
headache/migraine, allergies, asthma, rhinitis, stomach and intestinal problems and spinal problems.
Taking into consideration socio
demographic variables, age was associated with presenteeism as
workers aged up to 40 years old have shown the highest level of loss in their performance. Concerning
occupational variables we have identified association between presenteeism with desire to quit nursing,
job strain and excessive commitment. We have found presenteeism in those who presented fair/poor
health. In this way an association between absenteeism, disease and presenteeism was identified. The
moment we
had analyzed an association between the study variables and the two dimensions of
presenteeism proposed by SPS-6, completing work and concentration maintained, we have noticed
lower scores in the dimension concentration maintained. Thus presenteeism resulted in a decrease in
the ability to concentrate, interfering in a negative way in the work of nursing team and in workers’ health.
Key words: Nursing, Presenteeism, Absenteeism, Worker’s health, Labor conditions.

Nº de Classificação: 17994
ORICHIO, Ana Paula Carvalho. Oficiais Enfermeiras para a Marinha do Brasil: do curso de formação à
ocupação de espaços no Hospital Naval Marcílio Dias (1980-1984). 2012 . p. 160. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História de enfermagem Brasileira
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco
Resumo: O presente estudo, Tese de Doutorado que faz parte do Núcleo de Pesquisas da História da
Enfermagem Brasileira (NUPHEBRAS) da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, toma como objeto de investigação as lutas simbólicas empreendidas pelas
enfermeiras militares da turma pioneira do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM) com
os demais agentes do Hospital Naval Marcílio Dias, pelo reconhecimento profissional. Para aprofundar o
conhecimento do objeto, foram traçados os seguintes objetivos: descrever o processo de incorporação do
habitus militar pelas enfermeiras aprovadas no concurso para o CAFRM em 1981, durante o curso de
formação; analisar as lutas simbólicas empreendidas pelas oficiais enfermeiras, no intuito de ocupar
espaços de poder no Hospital Naval Marcílio Dias; e discutir os reflexos essas lutas, para o
reconhecimento da oficial enfermeira no Hospital Naval Marcílio Dias. Do ponto de vista teórico, a ênfase
recai na contribuição de Bourdieu, precipuamente nos conceitos de habitus, capital simbólico, poder
simbólico, campo e violência simbólica. Sob o enfoque metodológico, realizou-se pesquisa qualitativa, de
natureza histórico-social, sendo as fontes constituídas por entrevistas semi-estruturadas de quatro
depoentes que fizeram parte da turma pioneira de oficiais enfermeiras da Marinha do Brasil, além
fotografias e de documentos escritos, pertencentes ao acervo pessoal de uma depoente e ao Serviço de
Documentação da Marinha, que possibilitaram a complementação da análise do objeto do estudo. Os
principais resultados indicam que: a) a Marinha do Brasil abriu possibilidades de acesso das enfermeiras
a seu efetivo, na intenção de dotar o recém inaugurado Hospital Naval Marcilio Dias com pessoal
especializado na área da saúde; b) a entrada das enfermeiras ao campo do Hospital Naval ocorreu em
situação de desigualdade em comparação aos oficiais médicos e enfermeiras civis, o que ensejou
desafios e lutas simbólicas, particularmente no que concerne à dialética de incorporação do habitus
militar e aspectos relacionados; c) as oficiais enfermeiras corajosamente, com paciência e senso de
responsabilidade profissional, empreenderam estratégias e enfrentaram lutas simbólicas para ocupar
espaços de poder e implementar mudanças que favoreceram a qualidade do trabalho de Enfermagem no
campo do hospital; d) como resultado de seus esforços, elas acumularam conquistas que se expressam
precipuamente no reconhecimento de sua competência profissional. Ao final, apresentam-se conclusões,
derivadas da análise das fontes consultadas, além de sugestões de temas de futuras investigações que
venham a fortalecer o conhecimento da trajetória da Enfermagem brasileira nos diferentes espaços
profissionais, onde está incluída a Marinha do Brasil.
Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem militar, História da enfermagem.
Abstract: The present study, doctoral thesis which is part of the core of the history of Brazilian Nursing
Research (NUPHEBRAS) of the Anna Nery, Nursing School of Federal University of Rio de Janeiro, takes
as its object of symbolic struggles research undertaken by military nurses class pioneer women's Auxiliary
Corps of the Navy Reserve (CAFRM) with the other agents of Naval Hospital Marcílio Dias, by
professional recognition. To deepen the knowledge of the object, were stroked the following objectives:
describe the process of ncorporating military habitus by nurses approved in contest for the CAFRM in
1981, during the training course; analyze the symbolic struggles undertaken by nurses, officers in order
to occupy spaces of power
in the Naval Hospital Marcílio Dias; and discuss the reflexes of these
struggles, for the official recognition of nurse in the Hospital Naval Marcílio Dias. From a theoretical
point of view, the emphasis on the contribution of Bourdieu, mainly on the concepts of habitus, symbolic
capital, symbolic power, field, and symbolic violence. Under the methodological approach was qualitative
research, social-historical in
nature, being the sources consist of semi-structured interviews of four
depoentes who
were part of the pioneering class of Navy nurses official of Brazil, in addition to
photographs and written documents, belonging to the acquis staff of a statement and documentation
service of the Navy, which enabled the completion of the analysis of the object of study. The main results
indicate that: a) the Navy of Brazil opened possibilities of access for nurses to its effective, in order to
equip the newly opened Naval Marcilio Dias Hospital with specialised personnel in the area of health; b)
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entry of nurses to the field of Naval Hospital occurred in a situation of inequality in comparison to the
official civilian doctors and nurses, which resulted in the symbolic struggles and challenges, particularly as
regards the dialectic of incorporating military habitus and related aspects; official c) nurses courageously,
with patience and sense of professional responsibility, waged strategies and symbolic struggles faced to
occupy spaces of power and implement changes that favored the quality of nursing work in the field of
hospital; (d)) as a result of their efforts, they have accumulated achievements that are expressed mainly
in recognition of their professional competency. In the end, presents findings, derived from the analysis
of the sources consulted, apart from suggestions of topics for future research that will strengthen the
knowledge of the trajectory of Brazilian Nursing professionals in the different spaces, where is included
the Navy of Brazil.
Key words: Nursing, Nursing and Military history of nursing.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AnaPaulaCarvalhoOrichio.pdf

Nº de Classificação: 17998
MARINS, Aline Miranda da Fonseca. Alterações de comportamento do idoso com doença de
Alzheimer e o cuidador informal: Contribuições para a enfermagem gerontológica. 2012 . p. 245.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem hospitalar - NUPENH
Orientador: Silva, Jaqueline Da
Resumo: Pesquisa com abordagem quali-quantitativa com objetivo geral de analisar as alterações de
comportamento do idoso com doença de Alzheimer (D.A.) e suas interferências na vida do cuidador
informal. Revisão da literatura científica e de saúde apontou 26 alterações de
comportamento de
indivíduos com a D.A., que foram agrupadas em seis domínios e utilizadas no roteiro da entrevista.
Coleta de dados realizada no Centro de Doença de Alzheimer e outras desordens mentais da velhice,
do Instituto de Psiquiatria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CDA / IPUB / UFRJ com 25
cuidadores informais de idosos com D.A.. Dados
analisados à luz da Grounded Theory ou Teoria
Fundamentada em Dados que tem como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. Através de
protocolo para coleta de dados foram examinados 100 prontuários de clientes que frequentavam o CDA
/ IPUB / UFRJ. Esses dados foram tratados a partir de testes estatísticos descritos simples. Análise dos
dados quali- quantitativos foi acompanhada de comparação, contraste e triangulação das informações.
Os dados qualitativos apontaram 14 ações, correspondentes às alterações de comportamento do idoso
com D.A., desenvolvidas pelo idoso com D.A.. Dentre essas ações, 10 (ações), além de causarem
interferência e incomodarem a vida do cuidador, resultavam em mudanças no padrão relacional e
suscitavam comparação do comportamento do idoso antes e após a D.A.. Essas ações não foram
incorporadas com normalidade à vida do cuidador e, em sua maioria, demandavam novas estratégias
de manejo a serem incorporadas pelo cuidador. Os desdobramentos dessas ações na vida do cuidador
remeteram a duas tipologias de cuidados: objetivos e subjetivos. Os dados quantitativos mostraram que
não foram identificadas hipóteses diagnósticas iniciais para doença de Alzheimer provável em 33% dos
prontuários consultados. Em 22% não foram localizadas solicitações de exames laboratoriais e de
neuro-imagem. Os
achados indicaram potencial para o comprometimento das ações informativoeducativas de enfermagem ao cuidador do idoso com D.A. no reconhecimento das ações / alterações de
comportamento. O enfermeiro deve priorizá-las em razão das áreas e / ou domínios afetados e,
posteriormente, avaliá-las de acordo com o grau de intensidade de seus desdobramentos. Investigar as
alterações de comportamento do idoso com D.A. apoiadas no Interacionismo Simbólico, mostrou-nos
que o grau de intensidade atribuído pelos cuidadores às ações do idoso com D.A. possui significado e
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representação própria e causam impactos ou desdobramentos diferenciados para cada cuidador. Por
isso, apresentamos o cuidador informal como protagonista do cuidado ao idoso com D.A. e indicamos
que cuidados e ações informativo- educativas de enfermagem necessitam pautar-se nas demandas de
cuidado trazidas por esse cuidador.
Palavras-chave: Cuidadores, Doença de alzheimer, Enfermagem, Família, Idoso.

Abstract: Research with quali-quantitative approach that had as its general aim analyze the behavior
changes in the elderly with Alzheimer's (AD) and its interference in the life of the informal caregiver.
Scientific literature and Health Review appointed 26 behavior changes in individuals with AD., which were
grouped into six areas and used in the script for data collection. Data collection took place in the Center
for Alzheimer's Disease and other mental disorders of old age, of the Institute of Psychiatry, Federal
University of Rio de Janeiro, A/IPUB/UFRJ. 25 informal caregivers of elderly with AD were interviewed.
This data was analyzed in the light of Grounded Theory or theory based on data which has as theoretical
referential the symbolic interactionism. Through a protocol for data collection, medical records of 100
users who attended CDA /IPUB/UFRJ were examined. This data has been processed from simple
descriptive statistical tests. The analysis of the data was accompanied by comparison, contrast and
triangulation of information. The qualitative results showed 14 actions, corresponding to changes in
behavior of elderly with AD, developed by the elderly with AD. These actions, 10 (actions), in addition to
causing interference and bother the caregiver's life, resulted in changes in the relational pattern with
comparison characteristics of elderly before and after AD. These actions have not been incorporated with
normality to the caregiver’s life and mostly, handling strategies were incorporated by the caregiver. The
consequences of these actions on the caregiver's life indicated two types of needs,
objective and
subjective. Quantitative data showed that initial diagnostic hypothesis were not identified for probable
Alzheimer's disease in 33% of the records consulted and in 22% laboratory and neuroimaging test
orders. The absence of diagnosis, previously established, may compromise the nursing educationalinformative actions to the caregiver of elderly with AD in the recognition of behavior actions/changes. The
nurse must prioritize them according to the areas and/or domains affected and later
assess them
according to the grade of intensity and development. Investigating the behavior changes of elderly with
AD supported in symbolic interactionism, showed us that the degree of intensity assigned by caregivers
to elderly actions with D.A. has
meaning and representation of its own and cause impacts or
differentiated developments for each caregiver. So, based on the data, we present the informal caregiver
as the protagonist of elderly with AD care and indicate that nursing educational-informational actions
need to be based on the demands of care brought by this caregiver.
Key words: Elderly, Nursing, Alzheimer's disease, Caregivers, Family.
Acesso
remoto
ao
texto
http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AlineMirandaDaFonsecaMarins.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17999
SILVA, Liliane Faria da. Significado do brincar para a família de crianças em tratamento
oncológico: implicações para o cuidado de enfermagem. 2012 . p. 144. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade. Rio de Janeiro; 2012.
Área de Concentração: A Enfermagem no Contexto Soc. Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC)
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
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Resumo: O habitus de brincar para a família de crianças com câncer em tratamento ambulatorial e sua
implicação para o cuidado de enfermagem foi o objeto investigado com o objetivo de analisar
as
experiências dos familiares de crianças com câncer na constituição do habitus brincar em
família;
dimensionar os espaços e as pessoas que interagem nas atividades de brincar com as crianças durante
o tratamento oncológico ambulatorial e discutir o acontecimento do câncer na vida da criança, suas
repercussões sobre o brincar e implicações para o cuidado de enfermagem. Assim, respondeu-se às
seguintes questões: como se constitui o habitus de brincar na trajetória de vida dos familiares e sua
relação com a brincadeira da criança com câncer em tratamento ambulatorial? Quais são os espaços e
pessoas que participam na brincadeira de crianças com câncer em tratamento ambulatorial? Quais são
as implicações para o cuidado de enfermagem das repercussões do adoecimento pelo câncer no brincar
de crianças em idade escolar? Para acessar as memórias do brincar entre adultos e adolescentes
familiares de crianças com câncer, optou-se pelo método criativo e sensível de investigação qualitativa e
pelas dinâmicas de criatividade e sensibilidade Linha da Vida e Mapa Falante. O cenário de estudo foi o
domicílio de sete (7) famílias, envolvendo 22 participantes residentes no Estado do Rio de Janeiro entre
2011 e 2012. Ao corpus textual, aplicou-se a análise de discurso francesa. Os resultados apontaram que
as raízes histórico-sociais de familiares foram
determinantes para a constituição do habitus e
concepções sobre o valor do brincar para a
criança sadia e doente. O adoecimento foi o rito de
passagem para a mudança no hábito de brincar, seja no ambiente familiar, escolar e hospitalar. O
hospital soma-se aos diferentes locais de brincadeira que a família conhece, enquanto os efeitos da
doença e dos tratamentos oncológicos sobre o corpo da criança agregam novas formas de brincar à
vida da criança, mudando o tipo de brincadeira, das ativas para as passivas. Ao mesmo tempo, aponta o
desenvolvimento infantil como uma necessidade que precisa ser atendida juntamente com o tratamento,
implicando para a enfermagem em demandas de cuidados de manutenção,
compensação,
apaziguamento, confortação e estimulação. Concluímos que, para a garantia do direito de brincar, o
enfermeiro precisa envolver outros profissionais e familiares, mantendo a brincadeira como um cuidado
permanente no curso do adoecimento e tratamento, para reduzir traumas e danos ao desenvolvimento
infantil pleno.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica, Família, Jogos e brinquedos, Oncologia.
Notas Gerais: Conteúdo incompleto.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_LilianeFariaDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 18044
MAGALHÃES, Ana Maria Muller de. Carga de trabalho de enfermagem e segurança de pacientes
internados em um hospital universitário. 2012 . p. 136. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Políticas e práticas em saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: Estudo com delineamento de método de pesquisa misto sequencial explanatório, no qual
adotou-se um desenho transversal retrospectivo na fase quantitativa e acrescentou-se uma estratégia
qualitativa, através da discussão em grupos focais e do uso de métodos fotográficos, na perspectiva do
pensamento ecológico e restaurativo. O objetivo geral do estudo consistiu em analisar a carga de
trabalho de enfermagem e sua potencial relação com a segurança do paciente, em unidades de
internação das áreas clínica e cirúrgica de um hospital universitário. Os dados foram coletados no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em duas etapas. Na etapa quantitativa, a população e a amostra
consistiram dos pacientes internados e dos profissionais de enfermagem que estavam atuando nas onze
unidades de internação, no período de janeiro a dezembro de 2009, dos quais foram obtidos os
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indicadores mensais de qualidade assistencial e gerencial de segurança dos pacientes, assim como a
carga de trabalho das equipes de enfermagem nos doze meses. Na etapa qualitativa, as informações
foram coletadas por meio da técnica de grupos focais e métodos fotográficos de pesquisa, com os
profissionais de enfermagem de uma das unidades pesquisadas, no período de agosto a novembro de
2011. Na primeira etapa, empregou-se a análise descritiva e analítica dos dados, com o recurso do
SPSS/PASW 18.0, e aplicação do teste de Equações de Estimativas Generalizadas, considerando-se o
intervalo de confiança de 95% e significância de 5%. Na segunda etapa, as informações foram
organizadas, com o recurso do programa NVivo 9, e submetidas à análise de conteúdo temática. Os
resultados indicam que a carga de trabalho das equipes de enfermagem, expressa pela razão do número
de pacientes por enfermeiro/dia, variou de 2,97 a 8,97 e pela razão do número de pacientes por auxiliartécnico de enfermagem/dia apresentou variação de 1,13 a 2,17. A partir dos valores de B, que medem a
associação entre o fator em estudo e os desfechos, identificou-se que, para cada unidade que se
aumenta na razão paciente por enfermeiro, aumenta-se em 0,189 a incidência de queda do leito, em
0,157 a infecção relacionada a cateter vascular central, em 0,171 o turnover e em 0,268 o absenteísmo.
Evidenciou-se que, para cada unidade que se acresce na razão paciente por auxiliar/técnico de
enfermagem, aumenta-se em 1,437 a incidência de queda do leito, em 1,095 a infecção relacionada a
cateter vascular central, em 0,864 o turnover, em 1,933 o absenteísmo, e diminui-se em 10,799 a taxa de
satisfação dos pacientes internados com a equipe de enfermagem. Os profissionais participantes do
estudo apontaram a complexidade assistencial dos pacientes como um fator determinante para definir as
atividades que causam maior impacto na carga de trabalho da equipe e na segurança dos pacientes. Nas
discussões dos grupos focais, assim como na caminhada e narrativa fotográficas, foram destacadas as
ações de cuidado como a administração de medicamentos, banho de leito e transporte dos pacientes,
como aquelas que têm maior repercussão na carga de trabalho da equipe e chance de gerar riscos para
a segurança dos pacientes, do ambiente e dos profissionais de enfermagem. Palavras-chave: Serviço
hospitalar de enfermagem. Carga de trabalho. Gerenciamento de segurança. Recursos humanos de
enfermagem. Pesquisa em administração de enfermagem.
Palavras-chave: Carga de trabalho, Enfermagem hospitalar, Recursos humanos de enfermagem,
Segurança do paciente, Serviço hospitalar de enfermagem.

Abstract: A study employing a mixed explanatory sequential research method, in which a retrospective
cross-sectional design was adopted in the quantitative phase with the addition of a qualitative strategy, by
means of discussion in focus groups and the use of photographic methods, from the perspective of
ecological and restorative thinking. The general objective of the study lies in analyzing the nursing
workload and its potential relation to patient safety, in in-patient units in the clinical and surgical wards of a
university hospital. Data was collected from Hospital de Clínicas, in Porto Alegre, in two stages. In the
quantitative stage, the population and the sample consisted of in-patients and nursing professionals
operating in the eleven in-patient wards, in the period from January to December, 2009, from which
monthly indicators were obtained for care and management quality concerning patient safety, along with
the work load of the nursing teams over the twelve month period. In the qualitative stage, information was
collected by means of the focus group technique and photographic research methods, with the nursing
professionals from one of the researched units, in the period from August to November, 2011. In the first
stage, descriptive and analytical analysis of the data was employed, using the SPSS/PASW 18.0 tool, and
application of the generalized estimating equation test, considering an interval of confidence of 95% and
significance of 5%. In the second stage, the information was organized using the NVivo 9 program, and
submitted to thematic content analysis. Results indicate that the work load of the nursing teams,
expressed through the ratio of the number of patients per nurse/day, varied between 2.97 and 8.97 and
the ratio of the number of patients per nursing technician assistant/day presented a variation from 1,13 to
2,17. Based on the values of B, which gauge the association between the factor under study and the
outcome, it was noted that, for each unit in which the patient ratio per nurse is increased, the occurrence
of falls from beds increases by 0.189, while infection related to central vascular catheter increases 0.157,
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the turnover by 0.171 and absenteeism by 0.268. It was shown that, for each unit in which the patient ratio
is increased per nursing technician/assistant, there is an increase of 1,437 in the occurrence of bed falls, a
1,095 increase in infection related to central vascular catheters, a 0,864 increase in turnover, a 1,933 rise
in absenteeism, and a reduction of 10,799 in the in-patient satisfaction rate regarding the nursing team.
The professionals participating in the study point out patient care complexity as a determining factor in
defining the activities that cause the greatest impact on the work load of the team and the safety of
patients. In the focus group discussions, as well as in the photographic narrative and walk-through, care
actions such as medication administration, bed bathing and the transport of patients were highlighted as
those with the highest repercussion on the team workload and the chance of generating risks to the safety
of patients, the environment and the nursing professionals.
Key words: Nursing hospital service, Nursing human resources, Research in nursing administration,
Safety management, Workload.
Notas Gerais: Registro online
Acesso
remoto
ao
texto
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49116/000829718.pdf?sequence=1

integral:

Nº de Classificação: 18045
SILVA, Ana Paula Scheffer Schell da. A enfermeira e a corresponsabilidade pela formação do aluno
em estágio curricular. 2012 . p. 115. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade.
Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Pedro, Eva Néri Rubim
Resumo: A tese teve como objetivo analisar a participação do enfermeiro no desenvolvimento,
acompanhamento e supervisão de alunos de Enfermagem em estágio curricular por meio de uma
estratégia de intervenção educativa a distância. Trata-se de estudo de caso qualitativo realizado no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, no período entre junho e dezembro do
ano de 2011. As participantes foram 13 enfermeiras que atenderam aos critérios de inclusão: exercer a
supervisão de alunos de Enfermagem em estágio curricular, ter disponibilidade de participar da primeira
e/ou da segunda etapas da pesquisa sem coincidir com o horário de trabalho, ter conhecimentos mínimos
de informática e ter acesso a computador com conexão à internet. A coleta de dados ocorreu em dois
momentos, em encontros de grupo focal e de um curso realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), delineando-se como uma intervenção educativa a distância que se aproximou da teoria do
conhecimento ético-critico-política da educação de Paulo Freire. Os dados produzidos foram organizados
e processados com o auxílio do software NVivo® e analisados mediante a técnica de Análise de
Conteúdo do Tipo Temática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do referido
hospital sob o número 110131. A análise dos dados possibilitou a emersão de duas grandes categorias:
A Compreensão da Enfermeira como Corresponsável pela Formação do Futuro Profissional e A
Necessidade de Fundamentação Teórica para a Atuação como Enfermeira Supervisora de Estágio
Curricular Supervisionado (ECS). Ao final do estudo, evidenciou-se a tese de que a intervenção educativa
a distância sobre acompanhamento e supervisão de alunos em estágio curricular desenvolvida com
enfermeiros possibilitou a (re)organização dos processos de trabalho entre enfermeiro supervisor e
professor orientador; a (re)organização dos processos formativos em que foi percebida a
corresponsabilização do enfermeiro e do professor, bem como a fundamentação teórica para a realização
do ECS; e a (re)construção de novos saberes, oportunizando discussões e reflexões sobre o processo
educativo em Enfermagem. Para uma integração efetiva entre a instituição formadora e o serviço de
saúde é preciso que as ações sejam desenvolvidas de forma permanente, que sejam identificados
facilitadores entre os enfermeiros e os professores. Esta é uma possibilidade para alcançarmos a
qualidade almejada para a formação dos enfermeiros.
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Palavras-chave: Educação continuada em enfermagem, Educação em enfermagem, Enfermeiro, Ensino
a distancia, Estágio curricular, Tecnologia educacional.

Abstract: The thesis had as its main objective the analyses of the participation of nurse in the
development, monitoring and supervision of nursing students in internship programs through an
educational intervention strategy for distance training. This is a qualitative case study conducted at
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil between June and December 2011. The
participants were 13 nurses who have met the following inclusion criteria: exercise supervision of nursing
students in internship programs, have availability to participate in the first and/or second phase of the
research (not in their working time), have minimum knowledge of computing and have access to computer
with internet connection. Data collection took place in two stages, during focal group meetings and during
a course held in a Learning Management Systems (LMS). It was outlined as a distance education
intervention which got close to Paulo Freire’s educational theory. The produced data were organized and
processed with the support of NVivo® software and analyzed by the technique of Thematic Content
Analysis. The study was approved by the Research Ethics Committee of the mentioned hospital under the
number 110131. The data analysis enabled the emergence of two major categories: The Understanding of
the Nurse as Co-responsible for the Training of the Future Professional and The Need of Theoretical
Basis for Acting as a Supervisor Nurse in the Supervised Curricular Training (SCT). At the end of the
study it was proven that distance education intervention on the monitoring and supervision of students in
internship programs developed with nurses enabled the (re)organization of work processes between the
supervisor nurse and the advisor; the (re)organization of training processes in which it was perceived the
co-responsabilization of the professor and the nurse, as well as the theoretical basis for the
accomplishment of the SCT; and the (re)construction of new knowledge, providing opportunities for
discussions and reflections on educational processes in Nursing. For an effective integration between the
training institution and the health service, the actions are required to be developed on an ongoing basis,
and that facilitators between nurses and professors are identified. This way, it will be possible to achieve
the desired quality for the training of nurses.
Key words: Educational technology, Education distance, Education nursing, Education nursing
continuing, Inservice training, Training Courses.
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RESTA, Darielli Gindri. "Em relação ao sexo tudo é curioso": um modo de pensar a sexualidade de
jovens na perspectiva da vulnerabilidade e do cuidado em saúde. 2012 . p. 158. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas de Enfermagem em Saúde da Mulher, Criança e
Adolescente
Orientador: Motta, Maria da Graça Corso da
Resumo: Este estudo se insere na linha de pesquisa Fundamentos e Práticas de Enfermagem em Saúde
da Mulher, Criança e Adolescente e está vinculado ao Grupo de Estudos do Cuidado à Saúde nas Etapas
da Vida (CEVIDA) do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aborda a sexualidade na juventude na perspectiva
do referencial da vulnerabilidade e do cuidado em saúde. O objetivo foi conhecer e interpretar as
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experiências dos jovens no campo da sexualidade, as informações em saúde recebidas e as situações de
vulnerabilidade. Utilizou uma abordagem qualitativa, tendo como participantes 20 jovens vinculados ao
Programa Pro-Jovem Adolescente de uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta
das informações ocorreu em duas fases. Na primeira, realizou-se uma dinâmica que utiliza uma história
para ilustrar a relação afetiva entre dois jovens e um questionário sobre as características sociais dos
jovens e suas principais atividades. Na segunda, realizou-se entrevista semiestruturada com cinco
questões abertas sobre as experiências, as informações e as situações de vulnerabilidade dos jovens.
Utilizou-se a análise temática para a interpretação das informações e os resultados estão organizados em
torno de quatro categorias e as subcategorias. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRGS parecer nº 21840. As experiências dos jovens foram reveladas por meio do namoro,
do ficar, dos beijos, das relações sexuais e dos projetos de vida. Todas caminham na direção da
construção de si, por meio dos processos de autonomia e gestão do cotidiano. Mostraram-se distantes
dos conhecimentos técnico-científicos, uma vez que as relações como o namoro e o ficar são pouco
exploradas pelos profissionais de saúde e educação. As informações em saúde são oriundas dos amigos,
dos familiares e das suas experiências sexuais. Também, por vezes são esquecidas durante suas
vivências no campo da sexualidade. As situações de vulnerabilidade mostraram-se como possibilidades
de renovação das práticas de cuidado em saúde, na medida em que destacam como fragilidades as
relações familiares, de gênero e violência e, especialmente a dimensão programática relacionada às
ações em saúde. A invisibilidade do campo da saúde pauta-se no foco restrito às dimensões biológicas,
com informações básicas e genéricas e pouca participação dos profissionais de saúde. Essas situações
levam o jovem ao processo de ressignificação das informações em saúde, produzindo um conhecimento
diferente. Os resultados revelam o distanciamento do conhecimento cientifico das experiências relativas à
sexualidade dos jovens e indicam possibilidades de renovação das práticas de saúde. Recomendam um
cuidado voltado aos fundamentos do ser, contemplando suas características sociais e culturais. Nesse
sentido, apontam para o restabelecimento do diálogo e à valorização do saber da experiência como
horizontes de cuidado.
Palavras-chave: Adolescente, Cuidados de enfermagem, Vulnerabilidade.

Abstract: This study is inserted in the line of research of Nursing Fundaments and Practices on the
Woman´s, Child´s and Adolescent´s Health and it is linked to the Group of Studies on Health Care over
the Life Stages (CEVIDA) held by the Nursing Post-Graduation Program at the Nursing School of the
Federal University of Rio Grande do Sul (FRGS). It approaches sexuality in the youth in the perspective of
the vulnerability and health care referrals. The objective was learning and interpreting the youngsters´
experiences in the sexuality field, the information received on health and the vulnerability situations. By
means of a qualitative approach, it counted on the participation of 20 youngsters enrolled in the ProAdolescent Youngster Program from an inland city in the State of Rio Grande do Sul. The collection of
information occurred upon two stages. In the first one, a dynamics took place by utilizing a history in order
to illustrate the affective relationship between two youngsters and a questionnaire about the social
characteristics of the youngsters and their main activities. Upon the second stage, a semi-structured
interview was carried out with five open questions about the youngsters´ experiences, information and
vulnerability situations. One utilized the thematic analysis in order to interpret the information and the
results have been organized into four categories and subcategories. The study received the approval of
the Ethics Committee for Research of UFRGS according to the opinion no. 21840. The youngsters have
revealed their experiences within the topics of dating, staying with someone, kisses, sexual relations and
life projects. All of them run in the direction of constructing oneself by means of processes such as
autonomy and day-to-day life management. They have showed themselves far from technical and
scientific knowledge since relationships like dating and staying with someone are less exploited by health
and education professionals. Health information is obtained from friends, family members and from their
sexual experiences. They are also sometimes forgotten during the youngsters´ experiences in the
sexuality field. Vulnerability situations have shown themselves as possibilities of renewing health care
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practices when they point out fragilities among family, gender and violence relations and especially the
programmatic dimension related to health actions. The invisibility of the health field is regarded in the
focus restricted to the biological dimensions with basic and general information and less participation of
health professionals. These situations lead the youngster to the process of giving a new meaning to the
health information by producing a different knowledge. The results reveal the distance from the scientific
knowledge about the experiences regarding the sexuality of the youngsters and indicate possibilities of
renewing health practices. They recommend a care addressed to the fundaments of the subject by
contemplating his social and cultural characteristics. In this sense, they point onto re-establishing the
dialogue and to the valuation of the experience knowledge as care horizons.
Key words: Health care, Nursing care, Sexuality, Vulnerability, Youngster.
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SOUZA, Dirciara Barañano. Representações sociais de emergências de saúde pública entre
gestores em um Hospital Universitário. 2012 . p. 127. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Dall'Agnol, Clarice Maria
Resumo: As emergências de saúde pública, provocadas por doenças infecciosas, têm impulsionado uma
intensa reflexão no campo da saúde pública sobre possíveis caminhos para lidar com a complexidade do
problema. Entre as estratégias para melhorar a capacidade de resposta dos países a essas emergências,
a OMS enfatiza a necessidade de organização dos serviços hospitalares e a formação de profissionais de
saúde. Pelo espaço de um Hospital Universitário, o objetivo consistiu em compreender as representações
sociais de emergências de saúde pública entre gestores, que experienciaram a Pandemia de Influenza A
(H1N1) de 2009. A pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, encontrando-se na Teoria
das Representações Sociais a fundamentação teórico-metodológica. A coleta de informações ocorreu
mediante as técnicas de associação livre e de entrevistas semiestruturadas, aplicadas a 30 participantes.
As informações foram submetidas à análise de conteúdo categorial temática, resultando nas categorias:
vulnerabilidade, proteção da saúde, descaso – zonas nebulosas da esfera pública, e, por fim,
integralidade. A emergência de saúde pública é representada a uma distância segura do compreensível.
O medo e a insegurança que transitam pelo espaço do obscuro, do desconhecido e do incognoscível
reforçam o espectro da vulnerabilidade. A imagem de proteção da saúde, organizada principalmente pela
ideia de prevenção, relaciona-se intimamente a medidas de contenção, constatando-se permanências da
herança da saúde pública e da medicina tradicional. A naturalização da ‘falta de’, que transita por zonas
nebulosas da esfera pública, reforça um discurso reificado de que o hospital universitário não tem
estrutura para atender essa demanda. A defesa da educação permanente, organizando a imagem da
integralidade, acena uma possibilidade de mudança na percepção predominantemente técnico-científica
da gestão. Confirma-se a tese de que as representações sociais de emergências de saúde pública na
pandemia de influenza entre gestores no espaço de um HU organizam-se na contradição entre a imagem
de excelência desses hospitais e a realidade vivida pelos gestores no dia-a-dia do trabalho. Manter a
crítica individual, coletiva, educativa e social, assumindo compromissos, responsabilidades nos espaços
das macro e micro políticas do Estado, dos HU’s e das equipes de trabalho, são possibilidades que se
desenham na pesquisa como contribuições para a gestão das emergências de saúde pública.
Palavras-chave: Gestão em saúde, Influenza, Representações sociais, Saúde pública.
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Abstract: The public health emergencies, caused by infectious diseases, have driven an intense
reflection in the public health field about possible ways to deal with the complexity of the problem. Among
the strategies to improve the capacity of countries' response to such emergencies, WHO emphasizes the
need of hospital services organization and health professionals formation. By the space of a University
Hospital, the objective consisted in understanding the social representations of public health emergencies
among managers, who have experienced the 2009 Influenza A (H1N1) Pandemic. The research is of
qualitative nature, case study type, lying in the Social Representations Theory its theoreticalmethodological grounding. Data collection occurred through techniques of free association and semistructured interviews, applied to 30 participants. Data were submitted to thematic categorical content
analysis, resulting in the categories: vulnerability, health protection, neglect - gray areas of the public
sphere and, finally, integrality. The public health emergency is represented at a safe distance of the
understandable. Fear and insecurity that transit through the space of the obscure, the unknown and the
uncognizable reinforce the specter of vulnerability. The image of health protection, organized mainly by
the idea of prevention, is closely related to containment measures, and is noted the permanence of
inheritance of traditional public health and medicine. The naturalization of the 'lack of', which transits
through gray areas of public sphere, reinforces a reified discourse that the university hospital has no
structure to meet this demand. The defense of continuing education, organizing the image of integrality,
waves a possibility of change in the perception predominantly technical and scientific of management. It is
confirmed the thesis that social representations of public health emergencies in pandemic influenza
among managers in the space of a UH are organized in the contradiction between the image of excellence
of these hospitals and the reality experienced by managers in their day-to-day work. Keeping the
individual, collective, educational and social critique, taking on commitments, responsibilities in the spaces
of macro and micro policies of the State, of UH's and work teams, are possibilities that emerge from the
research as contributions to the management of public health emergencies.
Key words: Health management, Nursing, Pandemic influenza, Public health emergencies, Social
representations.
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KOHLRAUSCH, Eglê Rejane. Avaliação das ações de saúde mental relacionadas ao indivíduo com
comportamento suicida na Estratégia Saúde da Família. 2012 . p. 207. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Olschowsky, Agnes
Resumo: O objeto de estudo desta tese são as ações de saúde mental desenvolvidas junto ao indivíduo
com comportamento suicida na Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta pesquisa é vinculada às “Ações
de Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família”, projeto financiado pelo Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq), pelo Edital CT-Saúde/MCT/CNPq/MS 06/2008. Enquanto subprojeto contribuiu para
avaliar as ações de saúde mental, fazendo um recorte para o atendimento ao indivíduo com
comportamento suicida, já que cada situação de sofrimento psíquico requer ações que deem conta de
sua especificidade de acolhimento e cuidado, dada sua prevalência. A pesquisa é avaliativa, qualitativa,
desenvolvida na modalidade de estudo de caso, em que se utilizou a Avaliação de Quarta Geração para
a construção do processo de condução da coleta e análise das informações. Essas foram coletadas por
meio de 192 horas de observação e 15 entrevistas com a equipe ESF Pitoresca, como grupo de
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interesse. Pelo Método Comparativo Constante chegou-se à construção das categorias temáticas
tecnologias relacionais, atendimento usuário-centrado e gestão do cuidado, subordinadas à categoria
analítica processo de trabalho. Os trabalhadores da ESF avaliam que as tecnologias relacionais, junto
com o cuidado clínico, são fundamentais para o atendimento ao indivíduo com comportamento suicida,
principalmente porque o vínculo que têm com eles favorece a procura em caso de necessidade.
Salientam que a postura de acolhimento que a equipe tem faz com que se torne mais ágil o acesso à
ESF no caso do comportamento suicida se agravar. Em relação ao atendimento usuário-centrado trazem
muitas dúvidas na avaliação do risco de suicídio, ao mesmo tempo em que conseguem construir um
cuidado individualizado e de acordo com as necessidades do indivíduo com comportamento suicida.
Sobre a gestão do cuidado, avaliam que é fundamental o trabalho em equipe para o atendimento ao
comportamento suicida. Poder contar com a parceria da equipe de matriciamento da Secretaria da Saúde
do município de Porto Alegre e das alunas de enfermagem em saúde mental da Escola de Enfermagem
da Universidade Federal do RS proporciona segurança na abordagem do comportamento. No entanto, se
ressentem da falta de uma rede estruturada em saúde mental que acolha os casos mais graves. A ESF
Pitoresca vem construindo uma atuação que se insere no modo psicossocial de atendimento em saúde
mental, valorizando as tecnologias relacionais como estratégias fundamentais para o atendimento ao
indivíduo com comportamento suicida.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Avaliação de serviços de saúde, Saúde mental, Suicídio.

Abstract: The object of study of this thesis is the mental health actions developed with the individual with
suicidal behavior in the Family Health Strategy (FHS). This research is linked to the “Mental Health
Actions in the Family Health Strategy”, project funded by the National Research Council (CNPq) by the
announcement CT-Saúde/MCT/CNPq/MS 06/2008. While a subproject, it contributed to evaluate the
mental health actions, emphasizing the aspect of the care with the individual with a suicidal behavior since
each situation of psychic suffering requires actions that consider its specificity of reception and care,
according to its prevalence. It is an evaluative and qualitative research, developed in the form of case
study, in which used the fourth generation evaluation to build the process of conducting the collection and
analysis of information. The information was collected through 192 hours of observation and 15 interviews
with the team of the FHS Pitoresca, as an interest group. With constant comparative method was reached
to the construction of the theme categories of relational technologies, user-centered care and care
management, methodologies subordinate the analytical category work process. Workers of FHS evaluate
the relational technologies with the clinical care are the base to the care of the individual with suicidal
behavior, mainly because the bond they have with this individual propitiates the demand in case of need.
The workers say their mode of reception makes the FHS access more agile in case of aggravation of the
suicidal behavior. In relation to the user-centered care, they relate many doubts about the assessment of
suicide risk, at the same time they are able to build up an individualized care, according to the needs of
the individual with suicidal behavior. About the care management, they evaluate that the team work is
fundamental to reception of the suicidal behavior. The association with the team of matricial process of
Health Department of the city of Porto Alegre and with the nursing students in mental health of the Nursing
School of the Federal University of Rio Grande do Sul provides security in approach of this behavior.
However, they resent about the lack of a structured network of mental health that receives the most
serious cases. The FHS Pitoresca has been building a performance inserts in the psychosocial aspects in
the mental health care, valuing the relational technologies as fundamental strategies to the care of the
individual with suicidal behavior.
Key words: Health services evaluation, Mental health, Primary health care, Suicide attempted.
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TROTTA, Eliana de Andrade. Expressão de coerção em enfermeiros, médicos e técnicos de
enfermagem que assistem pacientes pediátricos em situação de limitação de suporte de vida.
2012 . p. 120. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Bioética e Terminalidade
Orientador: Carvalho, Paulo Roberto Antonacci
Resumo: Introdução: Desde a década de 70, a limitação de suporte de vida vem sendo discutida como
uma forma de oferecer uma morte digna a pacientes fora de possibilidades terapêuticas. A tomada de
decisão de limitação terapêutica, quando não compartilhada por toda a equipe assistencial, pode se
refletir em desconforto para os cuidadores, que devem executar a assistência conforme planejado,
mesmo nem sempre concordando com as decisões tomadas. Esse desconforto pode ser reflexo de
percepção de coerção, nem sempre manifesta. Objetivo: o objetivo da pesquisa foi avaliar a expressão de
coerção de cuidadores frente à assitência a pacientes pediátricos terminais, em limitação de tratamento.
Material e métodos: através de estudo transversal e prospectivo, foi avaliada a expressão de coerção dos
enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem que assistiram pacientes terminais, no período de um
ano, utilizando-se a Subescala de Voz da MacArthur Admission Experience Survey modificada,
solicitando concordância ou discordância a 4 sentenças. Na análise estatística foram realizados os testes
de qui-quadrado com correlação de Pearson e o teste de comparações múltiplas de proporções com
correção de Bonferroni. Foram utilizados o sistema SPSS v.18 e WINPEPI v.10.11. O nível de
significância estabelecido foi de 5% (P<0,05). Resultados: foram analisados 227 questionários de
Expressão de Coerção, relativos à assistência de 17 pacientes pediátricos terminais, no período de 2009
e 2010. Houve expressão de coerção em 17% dos questionários dos médicos, 72% dos enfermeiros
(p<0,00001) e 76% dos técnicos (p<0,00001). Não houve diferença significativa de Expressão de
Coerção entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com relação às sentenças, houve expressão de
coerção em todas, em taxas variadas, nas diferentes categorias de cuidadores. Na sentença ?Tive
oportunidade suficiente de dizer se concordava com a limitação terapêutica ou não-ressuscitação? houve
diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,004) e entre médicos e técnicos (p<0,001). Na
sentença ?Tive oportunidade de dizer o que queria a respeito da limitação terapêutica ou nãoressuscitação? houve diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,005 ) e entre médicos e
técnicos (p<0,002). Não houve diferença entre as equipes nas demais sentenças. Conclusão: a pesquisa
evidenciou expressão de coerção nas três categorias de cuidadores de pacientes pediátricos terminais
em limitação de tratamento, sendo os médicos os que expressaram menor coerção. Dentre os itens de
expressão de coerção, os relacionados à expressão de opinião foram os mais apontados, principalmente
entre os enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Palavras-chave: Bioética, Coerção, Cuidados para prolongar a vida, Ordens quanto à conduta (ética
médica), Unidades de terapia intensiva pediátrica.

Abstract: Introduction: Limitation of life support is considered a means of providing dignified death to
patients who are beyond any therapeutic possibility. The decision to limit life support should be shared
among patients, their relatives, and their care providers. Health professionals caring for terminally or
intractably ill children under limited life support may feel coerced, particularly when they were not involved
in decision making for end-of-life care. In order to understand the feelings of these care providers, it is
important that this perceived coercion be expressed and measured with valid instruments. Objective: The
objective of this study is to evaluate expression of perceived coercion by nurses, physicians, and nurse
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technicians during limitation of life support among terminal patients treated at the pediatric intensive care
unit (PICU) of a tertiary hospital, quantify this expression of coercion, and compare it across the three
aforementioned categories of caregivers. Methods: This prospective study used the three-item Voice
subscale of the MacArthur Admission Experience Survey, modified by the addition of a fourth statement
regarding ?validation,? to quantify expression of perceived coercion by the health professionals involved
in the care of 17 patients who were under limitation of life support during the study period. The chi-square
test with Pearson correlation and multiple comparisons with Bonferroni correction were used for statistical
analysis. The significance level was set at 5%. Results: Overall, 10 nurses, 41 nurse technicians, and 23
physicians (65% of eligible healthcare providers) took part in the study. A total of 227 Coercion Expression
questionnaires were completed, 121 by physicians, 50 by nurses, and 56 by nurse technicians, for a
return rate of 65%, 61%, and 52% respectively. There was a significant difference in rate of return
between physicians and nurse technicians (p=0.0258). Providers in all three categories expressed
coercion to varying degrees. Analysis by Pearson's chi-squared test revealed that coercion was expressed
significantly more by nurses and nurse technicians than by physicians (p<0.00001 for both comparisons).
There was no significant difference between nurses and nurse technicians (p=0.7016). Coercion was
reported for all items by caregivers in all three categories. There were significant differences between
physicians and nurses and between physicians and nurse technicians in two of the three items concerning
?Voice? (p<0.005). There was no significant difference among providers for one of the ?Voice? items or
for the ?Validation? item. Conclusion: This study revealed variable rates of coercion expression across
three categories of healthcare providers involved in the end-of-life care of pediatric patients under
limitation of life support, with physicians manifesting the least perceived coercion. Among the four items
on coercion expression evaluated in this study, those related to expression of one‘s opinion—an essential
element of decision-making—were the ones most commonly mentioned, particularly by nurses and nurse
technicians.
Key words: Coercion, End-of-life care, Withdrawal of treatment.
Notas Gerais: Registro online
Acesso
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texto
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/53157/000854112.pdf?sequence=1
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Nº de Classificação: 18049
TROTTA, Eliana de Andrade. Expressão de coerção em enfermeiros, médicos e técnicos de
enfermagem que assistem pacientes pediátricos em situação de limitação de suporte de vida.
2012 . p. 120. Tese de Doutorado (Doutorado em Saúde da criança e do adolescente) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Saúde Materno e Infantil
Linha de Pesquisa: Bioética e Terminalidade
Orientador: Goldim, José Roberto
Resumo: Introdução: Desde a década de 70, a limitação de suporte de vida vem sendo discutida como
uma forma de oferecer uma morte digna a pacientes fora de possibilidades terapêuticas. A tomada de
decisão de limitação terapêutica, quando não compartilhada por toda a equipe assistencial, pode se
refletir em desconforto para os cuidadores, que devem executar a assistência conforme planejado,
mesmo nem sempre concordando com as decisões tomadas. Esse desconforto pode ser reflexo de
percepção de coerção, nem sempre manifesta. Objetivo: o objetivo da pesquisa foi avaliar a expressão de
coerção de cuidadores frente à assitência a pacientes pediátricos terminais, em limitação de tratamento.
Material e métodos: através de estudo transversal e prospectivo, foi avaliada a expressão de coerção dos
enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem que assistiram pacientes terminais, no período de um
ano, utilizando-se a Subescala de Voz da MacArthur Admission Experience Survey modificada,
solicitando concordância ou discordância a 4 sentenças. Na análise estatística foram realizados os testes
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de qui-quadrado com correlação de Pearson e o teste de comparações múltiplas de proporções com
correção de Bonferroni. Foram utilizados o sistema SPSS v.18 e WINPEPI v.10.11. O nível de
significância estabelecido foi de 5% (P<0,05). Resultados: foram analisados 227 questionários de
Expressão de Coerção, relativos à assistência de 17 pacientes pediátricos terminais, no período de 2009
e 2010. Houve expressão de coerção em 17% dos questionários dos médicos, 72% dos enfermeiros
(p<0,00001) e 76% dos técnicos (p<0,00001). Não houve diferença significativa de Expressão de
Coerção entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com relação às sentenças, houve expressão de
coerção em todas, em taxas variadas, nas diferentes categorias de cuidadores. Na sentença ?Tive
oportunidade suficiente de dizer se concordava com a limitação terapêutica ou não-ressuscitação? houve
diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,004) e entre médicos e técnicos (p<0,001). Na
sentença ?Tive oportunidade de dizer o que queria a respeito da limitação terapêutica ou nãoressuscitação? houve diferença significativa entre médicos e enfermeiros (p=0,005 ) e entre médicos e
técnicos (p<0,002). Não houve diferença entre as equipes nas demais sentenças. Conclusão: a pesquisa
evidenciou expressão de coerção nas três categorias de cuidadores de pacientes pediátricos terminais
em limitação de tratamento, sendo os médicos os que expressaram menor coerção. Dentre os itens de
expressão de coerção, os relacionados à expressão de opinião foram os mais apontados, principalmente
entre os enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Palavras-chave: Bioética, Coerção, Cuidados para prolongar a vida, Ordens quanto à conduta (ética
médica), Unidades de terapia intensiva pediátrica.

Abstract: Introduction: Limitation of life support is considered a means of providing dignified death to
patients who are beyond any therapeutic possibility. The decision to limit life support should be shared
among patients, their relatives, and their care providers. Health professionals caring for terminally or
intractably ill children under limited life support may feel coerced, particularly when they were not involved
in decision making for end-of-life care. In order to understand the feelings of these care providers, it is
important that this perceived coercion be expressed and measured with valid instruments. Objective: The
objective of this study is to evaluate expression of perceived coercion by nurses, physicians, and nurse
technicians during limitation of life support among terminal patients treated at the pediatric intensive care
unit (PICU) of a tertiary hospital, quantify this expression of coercion, and compare it across the three
aforementioned categories of caregivers. Methods: This prospective study used the three-item Voice
subscale of the MacArthur Admission Experience Survey, modified by the addition of a fourth statement
regarding ?validation,? to quantify expression of perceived coercion by the health professionals involved
in the care of 17 patients who were under limitation of life support during the study period. The chi-square
test with Pearson correlation and multiple comparisons with Bonferroni correction were used for statistical
analysis. The significance level was set at 5%. Results: Overall, 10 nurses, 41 nurse technicians, and 23
physicians (65% of eligible healthcare providers) took part in the study. A total of 227 Coercion Expression
questionnaires were completed, 121 by physicians, 50 by nurses, and 56 by nurse technicians, for a
return rate of 65%, 61%, and 52% respectively. There was a significant difference in rate of return
between physicians and nurse technicians (p=0.0258). Providers in all three categories expressed
coercion to varying degrees. Analysis by Pearson's chi-squared test revealed that coercion was expressed
significantly more by nurses and nurse technicians than by physicians (p<0.00001 for both comparisons).
There was no significant difference between nurses and nurse technicians (p=0.7016). Coercion was
reported for all items by caregivers in all three categories. There were significant differences between
physicians and nurses and between physicians and nurse technicians in two of the three items concerning
?Voice? (p<0.005). There was no significant difference among providers for one of the ?Voice? items or
for the ?Validation? item. Conclusion: This study revealed variable rates of coercion expression across
three categories of healthcare providers involved in the end-of-life care of pediatric patients under
limitation of life support, with physicians manifesting the least perceived coercion. Among the four items
on coercion expression evaluated in this study, those related to expression of one‘s opinion—an essential
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element of decision-making—were the ones most commonly mentioned, particularly by nurses and nurse
technicians.
Key words: Coercion, End-of-life care, Withdrawal of treatment.
Notas Gerais: Registro online
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texto
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Nº de Classificação: 18050
SOUZA, Emiliane Nogueira. Efeito da visita domiciliar em reinteração hospitalar, visitas à
emergência e qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com internação recente por
insuficiência cardíaca aguda: ensaio clínico randomizado. 2012 . p. 80. Tese de Doutorado
(Doutorado Ciências da Saúde) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Cardiologia
Linha de Pesquisa: Cuidados de Enfermagem nas Doenças Cardiovasculares
Orientador: Rabelo, Eneida Rejane
Resumo: Introdução: Quadros repetidos de descompensação aguda da insuficiência cardíaca (IC)
comprometem drasticamente a expectativa e qualidade de vida dos pacientes. Diferentes abordagens
(monitorização por telefone, acompanhamento em clínicas de IC e visita domiciliar), para manejo dos
pacientes logo após a alta hospitalar, indicam benefício em redução de readmissões em seis meses. A
estratégia de visita domiciliar parece ser a mais promissora; contudo, permanece inexplorada em países
em desenvolvimento. Objetivos: Verificar o efeito da visita domiciliar para pacientes com IC e internação
por descompensação aguda na redução de visitas à emergência, reinternações hospitalares e melhora a
qualidade de vida relacionada à saúde, comparada a pacientes sem esse acompanhamento. Métodos:
Ensaio Clínico Randomizado conduzido em duas instituições de referência. A intervenção constituiu-se
de educação sobre a IC, desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, reconhecimento precoce
de sinais e sintomas de descompensação e adesão ao tratamento. Pacientes do grupo intervenção
receberam quatro visitas domiciliares intercaladas com quatro contatos telefônicos durante seis meses.
Os desfechos foram visitas à emergência e reinternação hospitalar por IC descompensada e qualidade
de vida relacionada à saúde. Resultados: Foram randomizados 252 pacientes, 123 no grupo intervenção
(GI) e 129 no grupo controle (GC). A idade média geral foi de 62±13 anos, e a fração de ejeção média do
ventrículo esquerdo de 29,6±8,9%. Em seis meses, foi observada a redução do número de pacientes que
visitaram a emergência por IC descompensada no GI (19; 16,2% com 29 visitas) quando comparado ao
GC (36; 28,5% com 52 visitas) com RR 0,56 (IC 95% 0,34-0,93), p=0,023. Em relação à reinternação
hospitalar pelo mesmo motivo, não houve diferença significativa entre os grupos (GI 22; 18,8% vs GC 32;
25,3%; RR 0,73 IC 95% 0,45-1,19; p=0,206). Em relação à qualidade de vida, houve diferença
significativa entre os escores dos grupos em favor da intervenção (GI 68[48-80] vs GC 68[20-68];
p=0,034) na percepção sobre o estado de saúde atual, comparado com um ano atrás e no domínio
relacionado à dor (p=0,035). Conclusão: A abordagem de visita domiciliar por enfermeiras para pacientes
com internação recente por IC aguda foi efetiva na redução de visitas à emergência, com impacto positivo
na percepção do estado geral de saúde e dor.
Palavras-chave: Enfermagem, Insuficiência cardíaca, Visita domiciliar.
Notas Gerais: Registro online, Conteúdo incompleto

Nº de Classificação: 18051
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BAPTISTA, Gladis Luisa. As propostas curriculares para a formação inicial dos enfermeiros:
aproximações e distanciamentos da diretriz curricular nacional. 2012 . p. 125. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências Pneumológicas) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Medicina
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde
Orientador: Moreira, José da Silva
Resumo: A formação superior dos profissionais de saúde no Brasil passou, a partir dos anos 2000, a ser
orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esta orientação legal buscou direcionar a formação
destes profissionais de forma a contemplar o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a
atenção integral à saúde. Nesse sentido as diretrizes indicam a necessidade do desenvolvimento de
competências e habilidades gerais e específicas e de um perfil profissional generalista. Indica também a
flexibilidade, a diversidade e, a autonomia do educando no processo formativo, dentre outras. A Diretriz
para a formação dos enfermeiros foi publicada em 2001 e desde então as instituições de ensino e
respectivos cursos têm buscado fazer a adequação de suas propostas pedagógicas e curriculares no
sentido de atender aos pressupostos da nova legislação. Observa-se no cenário nacional um intensa
mobilização de docentes, pesquisadores e entidades representativas da enfermagem no sentido de
refletir sobre este processo que, apesar de decorrida uma década desde a promulgação, ainda suscita
muitas dúvidas e inquietações. No bojo destas reflexões este estudo pretende analisar a coerência entre
o que está proposto na DCN e as propostas pedagógicas e curriculares dos cursos de graduação em
enfermagem, nas Instituições de Ensino Superior (IES), com ênfase no desenvolvimento da competência
para a atuação do enfermeiro como educador em saúde. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa, realizada junto a seis (6) Cursos de Graduação em Enfermagem cujos coordenadores
participam do Fórum das Escolas promovido pela ABEn-RS. A coleta de dados foi realizada por meio da
análise documental dos Projetos Pedagógicos e de entrevista semiestruturada com os coordenadores de
curso e docentes das disciplinas de educação em saúde ou correlatas. As entrevistas foram gravadas e
transcritas para posterior análise de conteúdo. Este processo de análise originou três categorias de
análise e respectivas subcategorias. Os dados investigativos apontam que há um movimento intenso dos
cursos e dos docentes no sentido de implementar as mudanças propostas na Diretriz para a formação do
Enfermeiro. Indicam também que ainda existem muitas dificuldades a serem superadas neste percurso,
tais como a fragilidade em relação à noção e operacionalização da formação por competências e do uso
de Metodologias Ativas de aprendizagem. O certo é que encontramos um grupo de docentes
efetivamente entusiasmados e comprometidos com o processo formativo dos acadêmicos, condição
necessária para a mudança pretendida.
Palavras-chave: Currículo, Educação em enfermagem, Enfermagem.
Notas Gerais: Registro Online, Conteúdo Incompleto.

Nº de Classificação: 18052
GEHLEN, Graciela Cabreira. A organização tecnológica do trabalho dos enfermeiros na produção
de cuidados em unidades de pronto atendimento de Porto Alegre/RS. 2012 . p. 110. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem
Orientador: Lima, Maria Alice Dias da Silva
Resumo: O estudo tem por objetivos analisar a organização tecnológica do trabalho dos enfermeiros na
produção do cuidado em Unidades de Pronto Atendimento, analisar as atividades dos enfermeiros,
descrevendo a constituição da dimensão assistencial e gerencial no seu processo de trabalho; identificar
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o objeto do cuidado e a finalidade do trabalho dos enfermeiros e identificar os saberes tecnológicos e o
conjunto de instrumentos utilizados pelos enfermeiros na produção de cuidados em Unidades de Pronto
Atendimento (UPA). A estratégia de investigação foi à pesquisa de métodos mistos, do tipo explanatório
sequencial. Na etapa quantitativa foi utilizado um questionário para a coleta de dados com 47 enfermeiros
e, na etapa qualitativa, foi utilizada a técnica de observação por amostragem de eventos, referente às
atividades dos enfermeiros em uma unidade de pronto atendimento selecionada. Os dados quantitativos
foram analisados com o auxílio do Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), pela
utilização de técnicas da estatística descritiva. Os dados qualitativos foram analisados pela técnica de
Análise Temática de Conteúdo, contemplando os núcleos de sentido que compõem a comunicação e
interpretação dos seus significados. O agrupamento dos dados quantitativos e qualitativos originou quatro
núcleos de análise: trabalho dos enfermeiros, finalidade do trabalho dos enfermeiros, instrumentos de
trabalho dos enfermeiros e os desafios e perspectivas do trabalho dos enfermeiros nos serviços de pronto
atendimento. Na dimensão assistencial do trabalho destacaram-se as atividades de acolhimento com
avaliação e classificação de risco e o registro dos dados clínicos em prontuários, caracterizados pelo
atendimento partindo da queixa, com aprofundamento, enriquecendo a conduta, contudo as intervenções
de enfermagem não extrapolaram seu caráter instrumental. Na dimensão gerencial do trabalho as
atividades de distribuição de tarefas entre a equipe de enfermagem, o dimensionamento de pessoal da
enfermagem, a organização de escalas de trabalho da enfermagem e o preenchimento de relatórios
referentes ao seu trabalho são as práticas desenvolvidas com muita frequência pelos enfermeiros nessa
realidade de trabalho. As ações de gerência do cuidado visam à previsão e provisão de recursos para
produção do cuidado, por meio da organização e divisão do trabalho da equipe de enfermagem. O
encaminhamento dos usuários a níveis adequados de assistência foi apontado pelos enfermeiros como a
principal finalidade do seu trabalho nas unidades de pronto atendimento, seguido das finalidades de
prestar o atendimento clínico ao usuário, prestar a assistência ao usuário em situação de urgência e de
recuperar a saúde, tratando doenças e agravos. Os instrumentos mais utilizados pelos enfermeiros foram
o julgamento e tomada de decisão clínica, a escuta, vínculo e acolhimento, os equipamentos para
realização de procedimentos, o conhecimento clínico e o protocolo que orienta a classificação de risco. A
resolução de problemas que não são de sua responsabilidade e o volume de atendimento da unidade são
as principais dificuldades para o desenvolvimento do trabalho. As variáveis referentes à prática clínica
foram identificadas como um potencial para a instrumentalização na tomada de decisão, colaborando
para a produção de cuidados.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Serviços de enfermagem, Serviços de saúde, Socorro de
urgência.

Abstract: This study aims at analyzing the technological organization of nurses’ work, focusing on the
production of health care in Emergency Units, as well as the activities performed by nurses. This research
also aims at describing how the aid and management dimensions of nurses’ work are developed, with the
goal of identifying the object of care and the purpose of nurses’ work, pointing out the technological
knowledge and the instruments used by nurses to produce health care in Emergency Units. The
investigation strategy was based on the Mixed Methods of Research, such as sequential explanatory.
During the quantitative part of the research, a questionnaire was given to 47 nurses as a means of
collecting data. During the qualitative part, the technique of sample rate events observation was used to
follow nurses’ activities in an Emergency Unit previously selected. The quantitative data was analyzed by
the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, using techniques from descriptive
statistics. The qualitative data was analyzed by the technique of theme content analysis, prioritizing the
meaning cells which compose the communication and interpretation of their meanings. The grouping of
quantitative and qualitative data gave origin to four analysis cells: Nurses’ Work, the Objective of Nurses’
Work, Instruments of Nurses’ Work and Challenges and Perspectives of Nurses’ Work at Emergency
Units. In the aid dimension of nurses’ work, activities of admission and rating of life risk and the
registration of clinical data on patients’ charts stand out, characterized by the service performed from
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patient’s complain, making the process of admission more reliable. However, the nurses’ interventions do
not go beyond its instrumental character. In the management dimension of nurses’ work, the activities of
chores distribution among the team of nurses, the distribution of people in the Emergency Units, the
organization of shifts and turns and the filling of reports concerning the work are very popular practices
among nurses in the Emergency Units. The actions of managing the health care try to predict and provide
resources to produce this care by organizing and dividing the work. The actions to analyze the patient’s
situation and provide follow up medical procedures was pointed by nurses as being the main objective of
their work in Emergency Units, followed by the objective of providing clinic care to patients, proving
medical attention to patients in emergency and recovery situations, by treating illnesses and injuries. The
most used instruments by nurses were clinic judgment and decision-making, listening, bonding and
acceptance, procedure equipments, clinic knowledge and the protocol which guides the risk rating. The
solution to problems which do not concern nurses’ work and the amount of patients in Emergency Units
were mentioned as the main difficulties to develop their work. The variables referring to clinical practice
were identified as a potential to provide instruments during decision-making moments, collaborating to
produce health care.
Key words: Urgent help, Emergency medical services, Health care services, Nursing services,
Prehospital care.
Notas Gerais: Registro Online
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LINCH, Graciele Fernanda da Costa. Validação do Quality of Diagnoses, Interventions and
Outcomes (Q-DIO) para uso no Brasil e nos Estados Unidos da América. 2012 . p. 106. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde
Orientador: Silva, Eneida Rejane Rabelo da
Resumo: Na prática clínica, o enfermeiro precisa sistematizar o cuidado baseado em aspectos que visam
garantir a segurança e a qualidade do cuidado aos pacientes. Entre esses aspectos salienta-se que os
registros de enfermagem sejam realizados de maneira plena e, principalmente, que sejam
compreendidos e valorizados. É nessa perspectiva que a utilização de uma terminologia e sistemas
eletrônicos aliados ao processo de enfermagem ganham espaço, favorecendo a qualidade dos registros.
A avaliação da qualidade desses registros pode se dar por meio de um instrumento denominado Quality
of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO), publicado em língua inglesa e validado apenas na
Suíça. O Q-DIO tem como principal objetivo avaliar a qualidade dos registros de enfermagem. Somado a
isso, tem sido utilizado como um indicador para comparar a qualidade dos registros com e sem
linguagem padronizada, definir metas, avaliar o impacto da implementação de programas educacionais e
ainda, em sistemas de auditoria. Existe uma lacuna no Brasil, assim como nos Estados Unidos da
América (EUA), de instrumentos que avaliem questões relativas à qualidade dos registros de
enfermagem. Foi nessa perspectiva que esse estudo metodológico foi desenvolvido para validar o Q-DIO
no Brasil e nos EUA. O Q-DIO é composto por 29 itens, dividido em quatro domínios (diagnósticos de
enfermagem como processo, diagnósticos de enfermagem como produto, intervenções de enfermagem,
resultados de enfermagem), composto por escala Likert de três pontos. Para validação do instrumento
foram elegíveis registros de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que tiveram registrados em
prontuário o histórico, as evoluções e as prescrições de enfermagem entre um período mínimo de quatro
dias. A amostra foi de 180 registros, distribuídos igualmente entre os três centros do estudo, dois no
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Brasil (centros 1 e 2) e um nos EUA (centro 3). Dentre as propriedades psicométricas, foram avaliadas
fidedignidade (consistência interna e estabilidade) e a validade de constructo divergente. Os valores do
alfa de Cronbach para as 29 questões foram superiores a 0,70 para todos os centros. Com relação à
estabilidade, o coeficiente de correlação intraclasse variou entre 0,64 e 0,85 para intraobservador e 0,68
a 0,82 para interobservador, o que indica níveis satisfatórios e excelentes de concordância. Na validade
de constructo divergente observou-se diferença estatística significativa entre as médias da soma dos 29
itens do instrumento entre os três centros. O centro 1 (registros eletrônicos com linguagem padronizada)
apresentou média de 36,8(±4,5) [IC95%: 35,63-37,94]; o centro 2 (registros manuais sem linguagem
padronizada) obteve média de 11,533(±6,2) [IC95%:9,93-13,14]; o centro 3 (registros eletrônicos sem
linguagem padronizada) teve média de 31,2(±5,3) [IC95%: 29,87-32,63]. Esses resultados indicam que o
Q-DIO é fidedigno e válido para avaliar a qualidade de registros de enfermagem eletrônicos ou não, e que
utilizem ou não linguagem padronizada no Brasil; também nos EUA esse instrumento se mostrou
fidedigno e válido para dados eletrônicos sem uso de terminologia padrão.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Estudos de validação, Registros de enfermagem.
Abstract: In clinical practice, nurses must systematize their practice based in certain aspects intended to
ensure the safety and quality of the patient care. Among such aspects should be noted that the nursing
records must be fully completed, understood, and valued. Taking this into consideration, the use of
terminology and electronic systems along with the nursing processes favor the quality of nursing records.
The assessment of the quality of such records may be obtained through an instrument called Quality of
Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO), published in English and validated in Switzerland. The
Q-DIO's main objective is to assess the quality of the nursing records, although it has also been used as
an indicator to compare the quality of records with and without standardized language, to set goals, to
evaluate the impact of implementing educational programs, and to give some help in audit systems. There
is a lack of instruments capable of assessing issues related to the quality of nursing records in Brazil and
in the United States (U.S.). It was because of it that this methodological study was developed: to validate
the Q-DIO instrument in Brazil and in the U.S. The Q-DIO is composed of 29 items, divided into four
domains (nursing diagnoses as process, nursing diagnoses as product, nursing interventions, and nursing
outcomes), composed of a three-point Likert scale. To validate the instrument, records from patients in the
period after a cardiac surgery, and who had in their historical records trends and nursing prescriptions
between a minimum of four days, were selected. The sample has a total of 180 records, divided equally
between the three study centers, being two located in Brazil (center 1 and 2) and one in the U.S. (center
3). Among the psychometric properties, reliability (internal consistency and stability) and divergent
construct validity were those evaluated. The values of Cronbach's Alpha for the 29 questions were
superior to 0.70 for all centers. Regarding stability, the intraclass correlation coefficient ranged between
0.64 to 0.85 for intraobserver, and 0.68 to 0.82 for inter-observer, which indicates excellent and
satisfactory levels of agreement. In divergent construct validity, statistically significant differences were
observed in the average of the sum of the 29 items of the instrument among the three centers. Center 1
(electronic records with standardized language) had an average of 36.8 (± 9.5) [95%CI: 35.63-37.94];
center 2 (manual records without standardized language) had an average of 11.53 (± 6,2) [95%CI: 9.9313.14]; and center 3 (electronic records without standardized language) presented an average of 31.2 (±
5.3) [95%CI: 29.87-32.63]. These results indicate that Q-DIO is valid and reliable for assessing the quality
of nursing records, being them electronic or not, using standardized language or not, at least in Brazil. In
the U.S., this instrument has also proved to be reliable and valid for electronic nursing records without use
of standardized language.
Key words: Electronic health records, Nursing diagnoses, Nursing records.
Notas Gerais: Registro online
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HOEFEL, Heloisa Helena Karnas. Riscos ocupacionais para a equipe de enfermagem que trabalha
em hemodiálise. 2012 . p. 155. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Lautert, Liana
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar riscos ocupacionais, aos quais a enfermagem está
exposta no cuidado em hemodiálise. Defende-se a tese de que medidas de segurança são
negligenciadas para os riscos ocupacionais que não são vistos ou sentidos. A investigação foi composta
de dois momentos sendo o primeiro a análise da ocorrência de riscos no reprocessamento de sistemas
de hemodiálise por inquérito recordatório. Quatro enfermeiras e oito técnicos enfermagem do hospitalescola responderam ao questionário relatando 42 riscos profissionais identificados: 29 (70%) com o
participante e 13 (30%) com colegas. A partir destes achados, aprofundou-se o tema riscos em
hemodiálise. Em uma segunda fase, qualitativa, optou-se pela técnica de Grupo Focal (GF), utilizando
temas emergentes da fase anterior como disparadores dos debates. Dois GF (um com três enfermeiras,
outro com sete técnicos) com duas sessões cada e uma terceira integrada foram realizadas. As sessões,
com duração média, 60 minutos foram gravadas em áudio. Os debates contemplaram os temas referidos
na primeira fase e outros levantados pelos participantes. Foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin
para os resultados e identificadas tres categorias: Riscos, Infraestrutura para Segurança e Organização
do Trabalho. Depreendeu-se que atividades e vivências no cuidado da equipe de enfermagem, que
geravam desconforto físico ou psíquico, eram identificadas por visão, olfato e sensibilidade dolorosa as
quais preponderaram como fatores de risco. As inadequações estruturais e de processos causam
sofrimento aos profissionais. Erros são cometidos, regras são violadas e circunstâncias de risco são
assumidas em acordos tácitos a fim de reduzir o sofrimento e com o intuito de melhorar as condições de
trabalho. A reação grupal leva à criação de estratégias defensivas coletivas que contornam as situações
de risco e resolvem problemas momentaneamente enquanto soluções definitivas são aguardadas. A tese
proposta para esta investigação foi confirmada. Sugere-se a implantação de um sistema de auditoria
interna para identificar falhas e a resiliência dos processos implantados.
Palavras-chave: Diálise renal, equipe de enfermagem, Hemodiálise, Riscos ocupacionais, Saúde do
trabalhador.

Abstract: The occupational risks to which the nursing staff is exposed in hemodialysis care is the goal of
this research with two phases. It supports the thesis that security measures are neglected to the
occupational risks that are not seen or felt. Answers form about risks in the reprocessing of hemodialysis
systems was the quantitative phase. Four nurses and eight nursing technicians in a teaching hospital
answered to the questions. There were 42 cases considered occupational hazards during the
reprocessing of dialyzers. Of the 42, 29 (70%) occurred with the participant and 13 (30%) with colleagues.
Based on the findings it was identified the need to deepen the subject risks in hemodialysis. In a second
phase, qualitative, we opted for Focus Group (FG) technique. Themes emerged from the previous phase
was triggers of the discussions. There were 2 FG: one with three nurses participants, one FG with seven
technicians. There were two sessions for each group and a third with both FG. The material was analyzed
by the Bardin method in three categories: Risks, Grants / Infrastructure for Security and Labour
Organization. It appeared that the activities and experiences in the care of the team that generated
physical or psychological discomfort, which could be identified by sight, smell, pain sensitivity
predominated in identifying risks. The causes, processes and structural lacks cause suffering to the
professionals. Mistakes are made, rules are violated and circumstances of risk are perpetuated in tacit
agreements between the participants of the group to reduce the suffering thinking of improving working
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conditions. The group reaction leads to an effective improvement of risk situations that solves momentarily
definitive solutions are expected. The proposal thesis that risks are more related when risks are sight,
smell and have pain is confirmed. It is suggested the establishment of an internal audit system to identify
gaps and resilience of the implemented processes.
Key words: Adverse effects, Occupational risks, Occupational health, Renal dialysis.
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Nº de Classificação: 18055
SOUZA, Luccas Melo de. Preditores de absenteísmo na enfermagem de um hospital universitário:
estudo de coorte. 2012 . p. 159. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande do Sul; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho
Orientador: Souza, Luccas Melo de
Resumo: O estudo sustenta a tese que as características individuais e laborais e a suspeição de
distúrbios psiquiátricos menores influenciam no absenteísmo ao trabalho. Trata-se de um estudo de
coorte prospectivo, com abordagem quantitativa, cujo objetivo geral foi analisar as características
individuais, o estresse laboral e os distúrbios psiquiátricos menores como preditores de absenteísmo em
trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário, em um intervalo de dois anos. Foram
entrevistados 254 trabalhadores de enfermagem (amostra por conveniência e não probabilística) no início
e no final de dois anos: a primeira entrevista ocorreu entre novembro de 2008 e maio de 2009 e a
segunda entre janeiro e maio de 2011. O desfecho foi o absenteísmo ao trabalho no período de dois
anos. Para a coleta de dados foram utilizados o Índice de Capacidade para o Trabalho, o Self-Report
Questionaire, a Job Stress Scale e um instrumento para caracterização da amostra. O absenteísmo foi
coletado por meio da base de dados eletrônica do hospital. Os dados foram analisados por estatística
descritiva e analítica, considerando estatisticamente significativos aqueles com valor de p bicaudal menor
a 0,05 ou com intervalo de confiança de 95%. Para o cálculo do Risco Relativo (RR), os trabalhadores
foram divididos entre aqueles com ou sem absenteísmo, assim como aqueles com absenteísmo elevado
(pertencentes ao quartil 75%) versus os outros. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No período de dois anos, 83,9% dos trabalhadores apresentaram
pelo menos um dia de falta ao trabalho e a mediana da taxa de absenteísmo foi de 1,7%, sendo que
metade da amostra faltou até 60,8 horas e 25% faltaram acima de 139,6 horas nesse período.
Evidenciou-se maior taxa de absenteísmo nos trabalhadores de enfermagem com menor escolaridade,
com filho(s); sem tempo para lazer; com doenças osteomusculares com Diagnóstico Médico (DM); com
suspeição de distúrbios psiquiátricos menores (DPM); com cargo de técnico/auxiliar de enfermagem; que
possuíam outro emprego; insatisfeitos com o local de trabalho e com baixo Apoio Social no trabalho. O
RR para absenteísmo em dois anos foi maior nos trabalhadores: sem tempo para lazer (RR=1,15 e
IC95%=1,0-1,2); com doença com DM (RR=1,19, IC95%=1,0-1,3); com doença osteomuscular com DM
(RR=1,11 e IC95%=1,0-1,2); com suspeição de DPM (RR=1,21 e IC95%=1,1-1,2); de Unidades de Alta
Complexidade (RR=1,10 e IC95%=1,0-1,2) e insatisfeitos com o local de trabalho (RR=1,20 e
IC95%=1,1- 1,2). No que tange ao RR para absenteísmo elevado em dois anos, foi maior nos
trabalhadores de enfermagem com menor escolaridade (RR=1,64 e IC95%=1-2,6); sem tempo para lazer
(RR=2,48, IC95%=1,5-3,8); com suspeição de DPM (RR=2,11 e IC95%=1,2-3,4); com cargo de
técnico/auxiliar de enfermagem (RR=2,67 e IC95%=1,2-5,8); com outro emprego (RR=2,27 e IC95%=1,3-
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3,8); insatisfeitos com o local de trabalho (RR=2,29 e IC95%=1,2- 4,2) e com baixo Apoio Social no
trabalho (RR=1,56 e IC95%=1,0-2,6). Na análise multivariada, verificou-se que a taxa de absenteísmo em
dois anos foi significativamente influenciada pelas variáveis: tempo para lazer, número de doenças com
DM, suspeição de DPM e turno de trabalho. Os resultados contribuem para reflexões a ações em saúde
do trabalhador e para os gestores hospitalares, pois indicam as variáveis que influenciam o absenteísmo
no trabalho de enfermagem e fornecem subsídios para a proposição de estratégias de prevenção e
promoção da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores.
Palavras-chave: Transtornos mentais, Absenteísmo, Condições de trabalho, Saúde do trabalhador.

Abstract: This study defends that individual and work-related features, and the suspicion of minor
psychiatric disorders influence absenteeism from work. This is a prospective cohort study with a
quantitative approach. Its general objective was to analyze individual features, work stress and minor
psychiatric disorders as predictors of absenteeism in nursing workers from a university hospital in a twoyear interval. 254 nurses were interviewed (non-probability, convenience sample) in the beginning and the
end of two years: the first set of interviews took place from November, 2008, to May, 2009, and the
second from January to May, 2011. The outcome was absenteeism from work in the two-year period. To
collect the data the instruments used were the Work Ability Index, the Self-Report Questionnaire, the Job
Stress Scale and an instrument to characterize the sample. Absenteeism was collected through the
hospital's electronic database. The data were analyzed through descriptive and analytical statistics,
considering as statistically significant those with a bicaudal p of less than 0.05 or with a confidence interval
(CI) of 95%. To calculate the Relative Risk (RR), workers were divided between those with or without
absenteeism, as well as between those with high absenteeism (those belonging to the 75% quartile) and
the others. The project was approved by the Research Ethics Committee of Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. In the two-year interval, 83.9% of workers were absent from work for at least one day and the
median rate of absenteeism was 1.7%. Half the sample was absent from work for up to 60.8 hours and
25% was absent for more than 139.6 hours in this interval. A higher rate of absenteeism was observed in
less educated nursing workers, with child or children; with no leisure time; with musculoskeletal diseases
with Medical Diagnosis (MD); with suspicion of Minor Psychiatric Disorders (MPD); working as nursing
technician or nursing assistant; who had another job; who were unsatisfied with the workplace and had
low Social Support at work. RR for absenteeism in two years was higher in workers: with no leisure time
(RR=1.15 and CI95%=1.0-1.2); with diseases with MD (RR=1.19 and CI95%=1.0-1.3); with
musculoskeletal diseases with MD (RR=1.11 and CI95%=1.0-1.2); with suspicion of MPD (RR=1.21 and
CI95%=1.1-1.2); working in High Complexity Units (RR=1.10 and CI95%=1.0-1.2) and unsatisfied with the
workplace (RR=1.20 and CI95%=1.1). RR for high absenteeism in two years was higher in less educated
nursing workers (RR=1.64 and CI95%=1-2.6); with no leisure time (RR=2.48 and CI95%=1.5-3.8); with
suspicion of MPD (RR=2.11 and CI95%=1.2-3.4); working as nursing technician or nursing assistant
(RR=2.67 and CI95%=1.2-5.8); with another job (RR=2.27 and CI95%=1.3-3.8); unsatisfied with the
workplace (RR=2.29 and CI95%=1.2-4.2) and with low Social Support at work (RR=1.56 and CI95%=1.02.6). The multivariate analysis showed that the rate of absenteeism in two years was significantly
influenced by the variables: leisure time, number of diseases with MD, suspicion of MPD and work shift.
Results contribute to thoughts and actions towards the worker's health and also help health managers, for
they indicate the variables that influence absenteeism in the nursing work and aid the proposal of
strategies for prevention and the promotion of health, and for the workers' quality of life.
Key words: Nursing, Occupational health, Absenteeism, Mental disorders, Working conditions.
Notas Gerais: Registro online.
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BUSANELLO, Josefine. Produção de subjetividade do enfermeiro para a tomada de decisões no
processo de cuidar em enfermagem. 2012 . p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem e Saúde
Orientador: Lunardi Filho, Wilson Danilo
Resumo: A prática profissional da Enfermagem tem à disposição expressiva produção científica que,
indiscutivelmente, vem oportunizando o aprimoramento do processo de cuidar e do Ser Enfermeiro.
Nessa configuração, emerge a importância de refletirmos acerca do significado
do cuidado de
Enfermagem na dimensão humana, resgatando a subjetividade que permeia esse processo. Para tanto,
é imprescindível considerar todas as formas de manifestação da
subjetividade do Enfermeiro, em
especial o comportamento e as atitudes que são traçados, principalmente, pelas decisões que envolvem
o processo de cuidar. Assim, considerando as perspectivas apresentadas por Felix Guattari, acerca da
noção de subjetividade e de produção de subjetividade, desenvolveu-se esse estudo a partir de uma
abordagem qualitativa e
exploratória. Os objetivos foram: analisar os modos de produção de
subjetividade do
Enfermeiro na tomada de decisões que envolvem o processo de cuidar da
Enfermagem;
compreender a relação entre o processo de tomada de decisão e a produção da
subjetividade do Enfermeiro; e identificar quais os fatores macropolíticos e micropolíticos da produção
de
subjetividade do Enfermeiro que permeiam a tomada de decisões no processo de cuidar da
Enfermagem. O cenário investigativo foi a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, em Rio
Grande, Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram doze
Enfermeiros atuantes nessa
instituição. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal, com três encontros realizados
em dezembro de 2011. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e a
participação dos Enfermeiros foi formalizada, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados foram submetidos à análise temática. Os principais resultados foram: A relação
entre a produção de subjetividade do Enfermeiro e a tomada de decisões é mediada pelos sistemas
capitalista, de submissão, hierárquico e valores. Foram identificados fatores macro e micropolíticos da
produção de subjetividade que subsidiam a tomada de decisões. Esses fatores estão associados aos
ambientes que envolvem a instituição de formação acadêmica do Enfermeiro, a instituição hospitalar e
as unidades de internação. Esses resultados permitem uma aproximação do processo de produção de
subjetividade do Enfermeiro com uma perspectiva ecossistêmica da prática de cuidados, considerando
que o controle da subjetivação
é mediado, principalmente, pelo sistema capitalista, que domina a
produção de subjetividade do Enfermeiro para tomar as decisões na prática de cuidados. Em relação
aos modos de produção de subjetividade do Enfermeiro, evidenciou-se que estes oscilam entre dois
extremos: uma relação de alienação e opressão, resultando nos comportamentos de autoproteção, de
redundância e de dominação; ou uma relação de expressão e de criação, que resulta no comportamento
proativo do enfermeiro. Assim, confirma-se a tese de que os modos de produção da subjetividade do
Enfermeiro podem condicionar e definir comportamentos que prevalecem no processo de tomada de
decisões na prática de cuidados. Entende-se que as decisões tomadas pelos Enfermeiros elucidam
manifestações importantes da sua subjetividade, pois suas escolhas determinam os comportamentos
para o estabelecimento de
relações de cuidado, para as interações com a equipe de saúde e,
principalmente, orientam as práticas de cuidado.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Grupos focais, Tomada de decisões.
Abstract: The professional practice in nursing has gotten much scientific production that has obviously
led to the improvement of Nursing care and the process of being a nurse. As a result, the importance of
reflecting on the meaning of nursing care in the human dimension has grown and the subjectivity that
permeates this process has been highlighted. Therefore, it is fundamental to take into account all ways in
which a nurse’s subjectivity may be expressed, especially his/her behavior and attitudes which are
triggered mainly by decisions that involve the nursing care process. Thus, from the perspective of Felix
Guattari regarding the notions of
subjectivity and production of subjectivity, this qualitative and
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exploratory study was carried out. It aimed at: analyzing the nurse’s ways of production of subjectivity in
decision-making processes that involve Nursing care; understanding the relation between the nurse’s
decision- making process and his/her production of subjectivity; and identifying the macropolitical and
micropolitical factors of the nurse’s production of subjectivity that permeate the decision- making process
in Nursing care. The investigation was carried out with twelve nurses who work in the Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, a hospital located in Rio Grande, RS, Brazil. The focus group that
was formed to collect data had three meetings in December, 2011. The research project was approved
by the Ethics Committee and the nurses’ participation was made official by an Agreement Form. The
data underwent a theme analysis whose main results were: the relation between a nurse’s production of
subjectivity and the decision-making process is mediated by the capitalist system, submission, hierarchy
and
values; macropolitical and micropolitical factors of production of subjectivity that support the
decision-making process were identified; these factors are associated with the environment in
the
institution where nurses graduate in Nursing, the hospital and its units. These results enable a nurse to
develop some relation between his/her production of subjectivity and an ecosystemic perspective of
Nursing care, since the control of subjectification is mainly
mediated by the capitalist system that
dominates a nurse’s production of subjectivity when s/he takes decisions in Nursing care. Regarding the
nurse’s ways of production of subjectivity, they oscillate between two extremes: on one hand, there is a
relation of alienation and oppression which results in behavior that shows self-protection, repetition and
domination; on the other hand, there is a relation of creation and expression which results in the nurse’s
pro-active behavior. Therefore, this study reinforces the thesis that the nurse’s ways of production of
subjectivity may lead and define behavior that prevails in the decision- making process in Nursing care.
Decisions taken by nurses are seen as important signs of their subjectivity since their choices determine
the behavior that develops relations in care processes, provides interaction within the health team and,
mainly, guides care practices.
Key words: Nursing, Nursing Care, Decision Making, Focus Groups.

Nº de Classificação: 17855
BUSANELLO, Josefine. Produção de subjetividade do enfermeiro para a tomada de decisões no
processo de cuidar em enfermagem. 2012 . p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)
- Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem e Saúde
Orientador: Kerber, Nalú Pereira da Costa
Resumo: A prática profissional da Enfermagem tem à disposição expressiva produção científica que,
indiscutivelmente, vem oportunizando o aprimoramento do processo de cuidar e do Ser Enfermeiro.
Nessa configuração, emerge a importância de refletirmos acerca do significado
do cuidado de
Enfermagem na dimensão humana, resgatando a subjetividade que permeia esse processo. Para tanto,
é imprescindível considerar todas as formas de manifestação da
subjetividade do Enfermeiro, em
especial o comportamento e as atitudes que são traçados, principalmente, pelas decisões que envolvem
o processo de cuidar. Assim, considerando as perspectivas apresentadas por Felix Guattari, acerca da
noção de subjetividade e de produção de subjetividade, desenvolveu-se esse estudo a partir de uma
abordagem qualitativa e
exploratória. Os objetivos foram: analisar os modos de produção de
subjetividade do
Enfermeiro na tomada de decisões que envolvem o processo de cuidar da
Enfermagem;
compreender a relação entre o processo de tomada de decisão e a produção da
subjetividade do Enfermeiro; e identificar quais os fatores macropolíticos e micropolíticos da produção
de
subjetividade do Enfermeiro que permeiam a tomada de decisões no processo de cuidar da
Enfermagem. O cenário investigativo foi a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, em Rio
Grande, Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram doze
Enfermeiros atuantes nessa
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instituição. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal, com três encontros realizados
em dezembro de 2011. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e a
participação dos Enfermeiros foi formalizada, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados foram submetidos à análise temática. Os principais resultados foram: A relação
entre a produção de subjetividade do Enfermeiro e a tomada de decisões é mediada pelos sistemas
capitalista, de submissão, hierárquico e valores. Foram identificados fatores macro e micropolíticos da
produção de subjetividade que subsidiam a tomada de decisões. Esses fatores estão associados aos
ambientes que envolvem a instituição de formação acadêmica do Enfermeiro, a instituição hospitalar e
as unidades de internação. Esses resultados permitem uma aproximação do processo de produção de
subjetividade do Enfermeiro com uma perspectiva ecossistêmica da prática de cuidados, considerando
que o controle da subjetivação
é mediado, principalmente, pelo sistema capitalista, que domina a
produção de subjetividade do Enfermeiro para tomar as decisões na prática de cuidados. Em relação
aos modos de produção de subjetividade do Enfermeiro, evidenciou-se que estes oscilam entre dois
extremos: uma relação de alienação e opressão, resultando nos comportamentos de autoproteção, de
redundância e de dominação; ou uma relação de expressão e de criação, que resulta no comportamento
proativo do enfermeiro. Assim, confirma-se a tese de que os modos de produção da subjetividade do
Enfermeiro podem condicionar e definir comportamentos que prevalecem no processo de tomada de
decisões na prática de cuidados. Entende-se que as decisões tomadas pelos Enfermeiros elucidam
manifestações importantes da sua subjetividade, pois suas escolhas determinam os comportamentos
para o estabelecimento de
relações de cuidado, para as interações com a equipe de saúde e,
principalmente, orientam as práticas de cuidado.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Grupos focais, Tomada de decisões.

Abstract: The professional practice in nursing has gotten much scientific production that has obviously
led to the improvement of Nursing care and the process of being a nurse. As a result, the importance of
reflecting on the meaning of nursing care in the human dimension has grown and the subjectivity that
permeates this process has been highlighted. Therefore, it is fundamental to take into account all ways in
which a nurse’s subjectivity may be expressed, especially his/her behavior and attitudes which are
triggered mainly by decisions that involve the nursing care process. Thus, from the perspective of Felix
Guattari regarding the notions of
subjectivity and production of subjectivity, this qualitative and
exploratory study was carried out. It aimed at: analyzing the nurse’s ways of production of subjectivity in
decision-making processes that involve Nursing care; understanding the relation between the nurse’s
decision- making process and his/her production of subjectivity; and identifying the macropolitical and
micropolitical factors of the nurse’s production of subjectivity that permeate the decision- making process
in Nursing care. The investigation was carried out with twelve nurses who work in the Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, a hospital located in Rio Grande, RS, Brazil. The focus group that
was formed to collect data had three meetings in December, 2011. The research project was approved
by the Ethics Committee and the nurses’ participation was made official by an Agreement Form. The
data underwent a theme analysis whose main results were: the relation between a nurse’s production of
subjectivity and the decision-making process is mediated by the capitalist system, submission, hierarchy
and
values; macropolitical and micropolitical factors of production of subjectivity that support the
decision-making process were identified; these factors are associated with the environment in
the
institution where nurses graduate in Nursing, the hospital and its units. These results enable a nurse to
develop some relation between his/her production of subjectivity and an ecosystemic perspective of
Nursing care, since the control of subjectification is mainly
mediated by the capitalist system that
dominates a nurse’s production of subjectivity when s/he takes decisions in Nursing care. Regarding the
nurse’s ways of production of subjectivity, they oscillate between two extremes: on one hand, there is a
relation of alienation and oppression which results in behavior that shows self-protection, repetition and
domination; on the other hand, there is a relation of creation and expression which results in the nurse’s
pro-active behavior. Therefore, this study reinforces the thesis that the nurse’s ways of production of
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subjectivity may lead and define behavior that prevails in the decision- making process in Nursing care.
Decisions taken by nurses are seen as important signs of their subjectivity since their choices determine
the behavior that develops relations in care processes, provides interaction within the health team and,
mainly, guides care practices.
Key words: Nursing, Nursing Care, Decision Making, Focus Groups.
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SCHWONKE, Camila Rose Guadalupe Barcelos. Conhecimento da equipe de enfermagem e cultura
de segurança: análise sistêmica dos riscos na assistência ao doente crítico em ventilação mecânica
invasiva. 2012 . p. 168. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Lunardi, Guilherme Lerch
Resumo: O cuidado à saúde vem sendo, na atualidade, sistematicamente influenciado por mudanças
produzidas no âmbito da tecnologia, o que tem gerado diversas inquietações e indagações acerca dos
benefícios, riscos e das relações construídas
entre trabalhadores, doentes e a utilização dessas
tecnologias como instrumentos imprescindíveis ao cuidado de enfermagem/saúde. Neste contexto, as
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) emergem como ambientes de cuidados em saúde altamente
tecnologizados, em que a ventilação mecânica se constitui na tecnologia mais comumente empregada,
exigindo dos profissionais envolvidos na assistência
conhecimentos específicos e das instituições
dispositivos de gestão que garantam um cuidado de enfermagem seguro aos doentes críticos que
dependem desta
terapêutica. Diante do exposto, foi elaborada a seguinte tese: A equipe de
enfermagem possui déficits de conhecimento acerca da assistência ao doente crítico em ventilação
mecânica invasiva, que predispõem a riscos na assistência,
especialmente, quando atua em
organizações de saúde em que a cultura de segurança pautada na abordagem sistêmica dos fatores
que envolvem a ocorrência de erros é frágil. O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem que atuam em UTI Adulto acerca da assistência ao doente crítico em
ventilação mecânica invasiva e identificar as atitudes, em relação à segurança do paciente, de forma a
caracterizar a cultura de segurança presente em instituições hospitalares, na percepção da equipe de
enfermagem. Assim, realizou- se uma pesquisa quantitativa com delineamento descritivo correlacional,
em sete UTIs, de três municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul. O número de informantes foi de 173 trabalhadores de enfermagem destas unidades,
entre eles, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi
realizada por meio da aplicação de instrumento de pesquisa, contendo duas escalas do tipo Likert com 5
pontos. A primeira escala buscou verificar o conhecimento da equipe de enfermagem relacionado à
prática clínica, envolvendo a assistência de enfermagem ao doente crítico em ventilação mecânica
invasiva (vmi) e a escala 2, extraída do estudo de Singer et al. (2003), foi adaptada e validada, e buscou
apreender a percepção da equipe de enfermagem sobre a cultura de segurança estabelecida pela
organização hospitalar. Os dados foram analisados com o uso do software SPSS, versão 18.0, sendo
submetidos a análises descritivas e análises de variâncias. Considera-se que os informantes deste
estudo apresentaram déficits importantes de conhecimento, especialmente relacionados às categorias
Riscos para Pneumonia Associada à ventilação Mecânica, Riscos para lesões traqueais e orais e Riscos
para extubação
acidental e as atitudes acerca da cultura de segurança, na percepção dos
respondentes, podem ser visualizadas sob a ótica de cinco constructos: promoção da segurança do
paciente, em nível organizacional; segurança no cuidado ao
paciente; prevenção de erros como
prioridade organizacional; percepção de riscos e erros que ocorrem na organização. Constatou-se que a
forma como as instituições abordam o erro, na percepção dos profissionais de enfermagem estudados,
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distancia-se daquela proposta pela abordagem sistêmica. Faz-se necessário, portanto, um novo olhar
para estas questões que vão além do ato vivo da
assistência prestada pelos profissionais e que
perpassa todo um contexto de responsabilizações.
Palavras-chave: Enfermagem, Estudos de validação, Respiração artificial, Segurança do paciente,
Unidades de terapia intensiva.

Abstract: The health care has been in actuality systematically influenced by these changes produced, in
technology, this has generated uneasiness and questioning about the benefits, risks and the relation built
among workers, diseased and the use of technology as an essential instrument to the nursing/health
care. In this context the Intensive care units (ICUs) emerge as environments of health care highly
technological where the mechanical ventilation is the more commonly used technology, demanding from
the professionals involved in the assistance specific knowledge and from the institutions management
resources which guarantee a safe nursing care to the critically ill patients who depend on this therapy.
Based in all this the following thesis is prepared: The nursing team has knowledge deficits about the
assistance to critically ill patients in invasive mechanical ventilation predisposing risk in sale assistance,
especially when acting in health organizations where the safety culture defined in the systemic approach
of factors involving the occurrence of mistakes is fragile. The objectiveof this study are: Verifying the
knowledge of nurses
working in Adult ICUs, about the assistance to critical patients on invasive
mechanical ventilation and to identify the attitudes, in relation to patient safety in order to characterize the
safety culture in hospitals this in the perception of the nursing team. To this end a quantitative research
was held with descriptive correlational design in seven ICUs based in three different cities which form the
3th health regional coordination from the Rio Grande do Sul State. The number of respondents was 173
nursing staff of these units, between all these nurses, nursing technicians and auxiliaries. The data
collection made by the research tool implementation contains two scales 5-point Likert-type. The first
scale aimed at
verifying the nursing team knowledge related to the clinical practice, involving the
nursing assistance to the critically ill in invasive mechanical ventilation and the second scale taken from
Singer’s study et al (2003) was adapted and validated and it aimed at capturing the nursing team’s
perception about the safety culture established by the hospital organization. The data was analysed by
the software SPSS, 18.0 version, being subject of descriptive analyses and variance analyses. The
respondents of this study present important knowledge deficits, specially related to risk to Pneumonia
Associated with Mechanical Ventilation, risk to oral and tracheal injuries and risk to accidental extubation
categories. The attitudes about the safety culture can be seen under the view of four constructs in the
respondents’ perception: promoting patient safety in the organizational level; patient care safety; error
prevention like organizational priorities and risk perception and errors that occur in the organization. The
way the institutions deal with the mistake is distant from the way proposed by the systematic approach in
the perception of the nursing professionals in this study. It is necessary, a new look at these matters
which go beyond the actual act of providing assistance by the professionals and exist in a context of
responsibility.
Key words: Nursing, Validation Studies, Patient Safety, Intensive Care Units, Respiration Artificial.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2944/1/camilaschwonke.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17859
BARLEM, Edison Luiz Devos. Reconfigurando o sofrimento moral na enfermagem: uma visão
foucaultiana. 2012 . p. 202. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio
Grande; 2012.
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Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, Educação e Saúde
Orientador: Lunardi, Valéria Lerch
Resumo: Sofrimento moral pode ser entendido como dor ou angústia que pode afetar a mente, o corpo
ou as relações interpessoais no ambiente de trabalho, em resposta a situações nas quais a pessoa
reconhece sua responsabilidade moral diante dos conflitos, faz um julgamento moral sobre a conduta
correta, porém sente-se
impotente para executá-la por constrangimentos, forças opositivas,
reconhecendo como inadequada sua participação moral. Partindo do contexto atual da enfermagem
brasileira, mediante utilização do referencial teórico-filosófico foucaultiano, foi defendida a seguinte tese:
os trabalhadores de enfermagem vivenciam situações que lhes provocam sofrimento moral e adotam
estratégias de resistência para o seu enfrentamento. Foram objetivos deste estudo: elaborar e validar
um instrumento que permita analisar a frequência e intensidade de sofrimento moral em trabalhadores
de enfermagem, contemplando elementos do seu cotidiano profissional; conhecer as estratégias de
resistência adotadas pelos trabalhadores de enfermagem, diante de situações de enfrentamento do
sofrimento moral, numa perspectiva ética. O estudo foi desenvolvido em duas etapas, uma quantitativa e
outra qualitativa. Na etapa quantitativa, a amostra constituiu-se de 247 profissionais das equipes de
enfermagem de dois hospitais do sul do Brasil, um público e um filantrópico, aplicando-se a adaptação
de um instrumento para verificar as situações que conduzem ao sofrimento moral. A análise obedeceu a
três etapas: 1) análises descritivas; 2) análises de variância; 3) análises de regressão. Os resultados
demonstram que o instrumento aplicado é válido e fidedigno, apresentando os requisitos necessários
quanto a validade fatorial e consistência interna para ser utilizada em profissionais de enfermagem.
Foram validados cinco constructos relacionados ao sofrimento moral, assim denominados: falta de
competência na
equipe de trabalho; desrespeito à autonomia do paciente; condições de trabalho
insuficientes;negação do papel da enfermagem como advogada do paciente na terminalidade; negação
do papel da enfermagem como advogada do paciente. Identificou-se que a percepção de situações que
conduzem ao sofrimento moral é intensificada em enfermeiros; em trabalhadores de enfermagem que
atuam em instituições com maior abertura ao diálogo, que realizam reuniões de equipe, atuantes em
unidades de atendimento SUS, com menores jornadas de trabalho e maior número de trabalhadores por
pacientes. Na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com quinze profissionais
de enfermagem de uma unidade de clínica médica do hospital público, escolhidos intencionalmente.
Mediante Análise Textual Discursiva, foram construídas duas categorias: 1) negação de si e do outro –
em que se percebe que os trabalhadores de enfermagem podem
executar ações que se pautam
predominantemente por imobilismo e conformismo, evitando enfrentamentos de quem representa o
poder nas situações vivenciadas que lhes provocam sofrimento moral; 2) possibilidade de cuidado de si
e do outro – em
que os trabalhadores de enfermagem diante de situações que lhes provocam
sofrimento moral exercem poder e resistência, seja com ações individuais, seja coletivas. A enfermagem
necessita ultrapassar as dimensões de imobilismo que, por
vezes, se encontra, buscando formas
concretas de modificação dos ambientes de trabalho resultantes do exercício de relações de poder e
resistência, numa perspectiva ética e de relações construídas no coletivo.
Palavras-chave: Enfermagem, Esgotamento profissional, Estudos de validação, Ética de enfermagem.

Abstract: Moral distress may be understood as pain or despair affecting mind, body or interpersonal
relationships in the workplace, as a response to situations where in the
face of conflicts one
acknowledges his moral responsibility, makes a moral judgment on the correct approach but feels unable
to carry it out, due to embarrassments and oppositional forces, so recognizing his moral participation as
inadequate. From the Brazilian nursing current context and using Foucault’s theoretic and philosophical
reference frame, the following thesis has been defended: nursing personnel
experience situations
leading the moral distress and to deal with this they adopt resistance strategies. This study aimed: to
develop and validate an instrument to analyze the frequency and intensity of moral distress in nursing,
considering factors of their professional routine; to understand on an ethical perspective, the resistance
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strategies adopted by the nursing staff, while facing situations of moral distress. The
study was
conducted in the quantitative and the qualitative stage. In the quantitative one, the sample consisted of
247 professionals from the nursing staff of two hospitals in southern Brazil, a public and a philanthropist,
introducing an adapted instrument to ascertain situations leading to moral distress. The analysis followed
three steps: 1) descriptive analysis, 2) analyzes of variance, 3) regression analysis. Results show that
the instrument used is valid and reliable, thus meeting the factorial validity and internal consistency
requirements, to be used on nursing professionals. Five
constructs related to moral distress were
validated: lack of competence in the work team; disregard for patient autonomy, inadequate working
conditions, denial of the nursing role as patient’s lawyer in end-of-life situations; denial of the nursing role
as the patient’s lawyer. It was found that the perception of situations leading to moral distress is
enhanced in nursing specialists; nursing staff working in institutions with greater openness to dialogue,
which carry out team meetings, working at SUS (unified healthcare system) attendance units, with lower
working hours and greater
number of workers per patient. In the qualitative stage, semi-structured
interviews were conducted with fifteen intentionally chosen nursing professionals, from an internal
medicine unit of a public hospital. Through Textual Discourse Analysis, two categories were established:
1) denial of self and other – where we realized that, in situations leading to moral distress, nursing staff
may carry out actions characterized mainly by inertia and conformism, avoiding confrontation with those
in power; 2) ability to care for oneself and for others - in which, nursing staff in situations leading to
moral distress, exercise power and strength, either through individual or collective actions. Nursing
needs to overcome such levels of immobility, seeking practical methods to change work environments
resulting from power and resistance exert, on an ethical and collective based relationships perspective.
Key words: Validation studies, Power, Burnout, Nursing ethics, Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2943/1/edison.pdf

Nº de Classificação: 17861
BARROS, Edaiane Joana Lima. O cuidado de enfermagem complexo, ecossistêmico e
gerontotecnológico ao idoso estomizado. 2012 . p. 172. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Santos, Silvana Sidney Costa
Resumo: Foi objetivo geral: Propor ações ecossistêmicas e gerontotecnológicas voltadas ao cuidado de
enfermagem complexo do idoso estomizado; os específicos: identificar as ações ecossistêmicas e as
gerontotecnológicas com vistas a um cuidado de
enfermagem/saúde ao idoso ostomizado, numa
abordagem complexa por meio da Classificação Internacional da Funcionalidade/Incapacidade/Saúde;
conhecer as tecnologias de equipamentos e educativas construídas a partir das vivências de idosos
ostomizados e por eles, como forma de autocuidado e promoção da saúde,
sob o olhar da
Complexidade; verificar os ambientes de cuidado dos idosos ostomizados, sob o olhar complexo. O
referencial teórico baseou-se na
Complexidade. Utilizou-se o estudo de caso, quando foi aplicado
instrumento adaptado da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, por
meio da entrevista complexa, observação e gravação. Participaram da pesquisa
dez idosos
estomizados. Foram locais do estudo o Serviço de Estomaterapia de um Hospital Universitário da região
sul do país e os domicílios, de junho a agosto de 2012. Na análise dos dados utilizou-se a orientação de
Yin. Como resultados foram investigados as condições de saúde, a compreensão acerca da ostomia, as
relações ambientais/tecnológicas e o ser humano idoso estomizado, cujos casos foram apresentados,
considerando-se a avaliação da funcionalidade segundo a
Classificação Internacional da
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Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Junto aos
casos foram propostas ações ecossistêmicas e
gerontotecnologias voltadas ao
cuidado de enfermagem complexo. São apresentados três artigos
científicos cujos
casos, nos quais foram propostas ações ecossistêmicas e gerontotecnológicas
entrelaçadas com a complexidade de Edgar Morin confirmando a tese, de que os idosos estomizados
apresentam especificidades, requerendo um cuidado de
enfermagem complexo voltado às
necessidades corporais, emocionais,
biopsicoespirituais e ambientais direcionando a ações
ecossistêmicas e gerontotecnológicas específicas. Procurou-se compreender as questões relacionadas
à funcionalidade, necessidades e incertezas dos idosos estomizados, tendo como meta contribuir para
os desafios em cuidar destes seres humanos na complexidade da vida.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Estomia, Idoso.

Abstract: Main goal: To propose eco systemic and gerontology technological actions in the old Ostomy
patient complex nursing care; specific goal: to identify the eco systemic and gerontology technological
actions observing the nursing/health care to the old
Ostomy patient in a complex approach of the
Functionality/Incapacity/Health International Classification; to know the equipment technologies and the
educational technologies built parting from the patients’ experiences and by them, as a way of self-care
and health promotion, under a complex look; to verify the environment where the care to the patients
takes place under a complex look. The theoretic referential was based in the complexity. The study case
was used when the Functionality/Incapacity/Health International Classification adapted tool was applied
through a complex interview, observation and recording. Ten old Ostomy patients
took part in the
research. The Ostomy therapy service of a University hospital in the South of Brazil and the patients’
homes were the locals where the study took place from June to August, 2012. Yin orientation was used
in the data analysis. In the
results, the health conditions, the comprehension about Ostomy, the
environmental/technological relations and the old human being Ostomy patient
whose cases were
presented, were investigated considering the functionality
evaluation following the
Functionality/Incapacity/Health International Classification.
Along with cases, eco systemic and
gerontology technological actions in the complex nursing care were proposed. The study presents three
scientific articles in which cases were proposed the eco systemic and gerontology technological actions
together with the complexity of Edgar Morin, confirming the thesis that says the the old ostomy patients
show some specificities that claim for a complex nursing care to their corporal, emotional, biopsy-spiritual
and environmental needs, directing the specific eco systemic and gerontology technological actions. The
study also aimed to comprehend the issues related to the old Ostomy patients’ functionality, needs and
doubts in order to contribute to the challenges in caring these human beings in the life complexity.
Key words: Elderly, Ostomy, Nursing Care, Nursing.
Acesso
remoto
ao
texto
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/2945/1/edaianebarros.pdf

integral:

Nº de Classificação: 17865
BONOW, Clarice Alves. Percepção e comunicação de risco: avaliação de intervenção socioambiental
de enfermagem no processo deformação profissional de soldadores. 2012 . p. 151. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O Trabalho da Enfermagem/Saúde
Orientador: Cezar-Vaz, Marta Regina

1762

Resumo: Considera-se que os trabalhadores que desenvolvem atividades de soldagem constituam-se
em
um grupo no qual a enfermagem possui ainda pouco conhecimento no que concerne a sua
inclusão como objeto de investigação ou mesmo como objeto de sua intervenção. E, entendendo que o
processo formador representa um momento prévio da prática e que ele possa induzir/direcionar e
habilitar práticas saudáveis, priorizar nesta pesquisa, como objetivo de investigação, o processo de
formação profissional de soldadores. Apresentam-se como objetivos: (1) sintetizar a contribuição das
pesquisas realizadas com aprendizes de solda; (2) identificar a percepção de aprendizes de solda
acerca dos fatores de risco físicos, químicos,
biológicos e fisiológicos a que estão expostos; (3)
identificar os tipos de acidentes ocorridos com aprendizes de solda; (4) relatar o desenvolvimento de
uma intervenção socioambiental como ferramenta de comunicação de risco à saúde de aprendizes de
solda; (5) avaliar a identificação de distúrbios de saúde autorreferidos por aprendizes de solda antes e
após a implementação de uma intervenção socioambiental de enfermagem. O presente estudo foi
realizado por meio de três métodos distintos com a finalidade de alcançar os objetivos estabelecidos:
revisão integrativa da literatura; estudo quantitativo, exploratório e descritivo e;
estudo quase
experimental, não randomizado, do tipo antes e depois com aprendizes de solda. A revisão realizada no
período de 2002 a 20012, contou com a inclusão de dez textos. Os mesmos abordavam a relação entre
a exposição a fumos de solda e distúrbios respiratórios e genéticos; a exposição ao manganês e
distúrbios neuropsicológicos; o aprendizado on line da teoria da solda; ferramentas de auxílio para o
ensino da solda; estratégias para combater a falta de habilidade de soldadores e a necessidade de
treinamento para lidar com a automação da solda. Um estudo quantitativo foi conduzido com 161
aprendizes de solda, durante o ano de 2011. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista
estruturada com os aprendizes a respeito da percepção de riscos, da ocorrência de acidentes e do
tempo de experiência com solda. Os tipos de risco autorreferidos foram: físicos (96,9%); químicos
(95%); fisiológicos (86,3%) e biológicos (51,5%). Os acidentes de trabalho ocorreram com 39,7% da
amostra. Queimaduras ocorreram com 27,3% dos aprendizes. A análise inferencial mostrou que a
frequência da percepção de fatores de risco aumenta conforme o tempo de experiência dos aprendizes;
os que já passaram por acidentes durante a atividade de solda percebem maior quantidade de fatores
de risco do que aqueles que nunca os vivenciaram. E, Intervenção Sociooambiental de Enfermagem foi
realizada com 86 aprendizes de solda. Os resultados mostram diferença significativa para as médias pré
e pós-teste em relação a distúrbios osteomusculares e, aumento da média pós-teste para o sistema
cardíaco, respiratório e tegumentar. Ainda, houve correlação da idade dos aprendizes de solda com a
identificação de distúrbios de saúde.
Palavras-chave: Comunicação em saúde, Doenças profissionais, Enfermagem do trabalho, Riscos
ocupacionais, Soldagem.

Abstract: It is considered that workers who engage welding constitute themselves into a group in which
nursing has still little knowledge regarding their inclusion as an object of research or even as an object of
its intervention. And, considering that the formation process represents a previous moment of practice
and that it can induce / directing and enabling healthy practices, prioritize
this research, objective
research, the process of training of welders. We present the following objectives: (1) summarize the
contribution of research conducted with welding apprentices,
(2) identify the perception of welding
apprentices about the risk factors physical, chemical, biological and physiological they are exposed; (3)
identify the types of accidents involving
welding apprentices, (4) report the development of an
environmental intervention as a tool for communicating health risk of welding apprentices, (5) evaluate
the identification of health disorders self-reported by welding apprentices before and after implementation
of an environmental intervention in nursing. The present study was conducted using three different
methods in order to achieve the objectives established: an integrative literature review, quantitative,
exploratory and descriptive, quasi-experimental study, nonrandomized type with learners before and
after welding. A review conducted in the period from 2002 to 20012, counted with the inclusion of ten

1763

texts. They addressed the relationship between exposure to welding fumes and respiratory disorders and
genetic exposure to manganese and neuropsychological disorders; online learning theory soldering;
tools to aid the teaching of welding; strategies to combat the lack of ability of welders and the need for
training to deal with the automation of welding. A quantitative study was conducted with 161 welding
apprentices during the year 2011. Data collection was conducted through a structured interview with the
learners about the perception of risks of accidents and years of experience with soldering. The types of
risk sel-reported were: physical (96.9%), chemicals (95%), physiological (86.3%) and biological (51.5%).
Work accidents occurred with 39.7% of the sample. Burns occurred with 27.3% of the learners. The
inferential analysis showed that the frequency of perception of risk factors increases as the length of
experience of the learners, those who have experienced accidents during activity welding perceive a
higher amount of
risk factors than those who never experienced. And nursing socioenvironmental
intervention was performed with 86 welding apprentices. The results show a significant difference for the
mean pre-and post-test in relation to musculoskeletal disorders, and increase the average post- test for
the cardiac, respiratory and cutaneous. Still, there was correlation of welding apprentices with identifying
health disorders.
Key words: Welding, Occupational Health Nursing, Occupational Risks, Occupational Diseases, Health
Communication.
Notas Gerais: Registro online
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/clariceb.pdf
Nº de Classificação: 18056
DALMOLIN, Graziele de Lima. Sofrimento moral e a síndrome de burnout: relações nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 2012 . p. 173. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade. Rio Grande; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética, educação e saúde
Orientador: Lunardi, Valéria Lerch
Resumo: Trabalhadores de enfermagem vivenciam problemas morais em seus cotidianos profissionais, o
que lhes provoca sofrimento moral, o qual pode estar associado ao desenvolvimento da síndrome de
burnout, visto apresentarem manifestações emocionais e físicas semelhantes. Assim, o presente estudo
apresentou como objetivo geral “identificar relações entre sofrimento moral e burnout nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem”; e como objetivos específicos: identificar a freqüência e
intensidade de sofrimento moral vivenciada por trabalhadores de enfermagem; avaliar a ocorrência da
síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem; e, identificar as dimensões do burnout mais
significativamente associadas ao sofrimento moral. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de
abordagem quantitativa, realizado em três instituições hospitalares (H1, H2 e H3) do sul do Rio Grande
do Sul, localizadas em dois distintos municípios (M1 e M2). Os sujeitos do estudo foram enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes nessas instituições. Os dados foram colhidos, de outubro
de 2010 a julho de 2011, mediante questionário para caracterização dos sujeitos, uma adaptação do
Moral Distress Scale e o instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). Para análise dos dados, utilizouse de estatística descritiva; análise de variância (ANOVA); análise bivariada com utilização da correlação
de Pearson; e, análise multivariada, através de regressão múltipla. A validação dos dados ocorreu
através da análise fatorial e alfa de Cronbach. Para o sofrimento moral foram validados quatro
constructos denominados Falta de competência na equipe de trabalho, Desrespeito a autonomia do
paciente, Condições de trabalho insuficientes e Obstinação terapêutica. Para o burnout foram validadas
as três dimensões que o caracterizam, exaustão emocional, realização profissional e despersonalização.
A partir da análise dos dados foram construídos três artigos para apresentação dos resultados. O
primeiro artigo “Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: quem vivencia maior sofrimento
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moral?” demonstrou que enfermeiros e auxiliares de enfermagem possuem médias mais elevadas de
percepção de sofrimento moral comparados aos técnicos de enfermagem, sendo a percepção de
sofrimento moral influenciada, principalmente, por questões organizacionais e formas de comunicação. O
segundo artigo “Burnout em trabalhadores de enfermagem do sul do Rio Grande Do Sul” demonstrou que
esses trabalhadores de enfermagem apresentaram níveis de baixo a moderado nas dimensões de
exaustão emocional e despersonalização e, de moderado a alto em realização profissional, fatores que
são influenciados também por características dos trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Por fim,
no terceiro artigo “Sofrimento moral e síndrome de burnout: existem relações entre esses fenômenos na
enfermagem?”, verificou-se a existência de uma correlação baixa entre sofrimento moral e burnout, além
de uma possível correlação positiva entre obstinação terapêutica e burnout, e uma correlação negativa
entre realização profissional e sofrimento moral. Parece evidente a necessidade de implementação de
ações de melhoria das condições de trabalho e da comunicação nos ambientes de atuação da
enfermagem, favorecendo os enfrentamentos, as tomadas de decisão, o exercício da autonomia, e,
principalmente, a qualidade do cuidado de enfermagem e saúde/satisfação de seus trabalhadores para
que possam expressar seus valores e saberes, em defesa dos valores profissionais e dos direitos dos
pacientes.
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, Ética em enfermagem, Moral.

Abstract: Nursing staff are confronted with moral issues in their day-to-day profession, which cause
them moral distress and can be associated with the development of burnout
syndrome, given the
presence of similar emotional and physical manifestations. Thus, this study reveals the general objective
of “identifying the relation between moral distress and burnout in nursing staff’s day-to-day working
experiences”, and the specific objectives of: identifying the frequency and severity of moral distress
experienced by nursing staff; assessing the occurrence of burnout syndrome more
significantly
associated with moral distress. This is a descriptive research study of quantitative approach that was
conducted in three Hospitals (H1, H2 and H3) of the southern region of Rio Grande do Sul, located in two
separate cities (M1 and M2). The research subjects were nurses, technicians and auxiliary nurses
working at these Hospitals. The data was gathered between October 2010 and July 2011, through a
character survey incorporating the Moral Distress Scale and the Maslach Burnout Inventory (MBI), as
instrument. For the data analysis, were used descriptive
statistics, analysis of variance (ANOVA);
bivariate analysis using the Pearson correlation coefficient; and multivariate analysis, through multiple
regression. Data validation was done using factor analysis and Cronbach’s alpha. For moral distress,
four constructs were identified and validated: lack of competence when working as a team; disregard for
patient’s autonomy, insufficient working conditions and therapeutic obstinacy. With regards to Burnout
Syndrome, the three dimensions that characterise it are: emotional exhaustion, job satisfaction and
depersonalisation. There have been three articles elaborated based on the data analysis, for reporting of
results. The first article “Nurses, nursing technicians and auxiliary staff: who experiences greater moral
distress?” showed that nurses and auxiliary nurses have a greater perception of moral distress when
compared to nursing technicians, this being influenced, mainly by organisational issues and methods of
communication. The second article “Burnout within nursing staff of the southern region of Rio Grande do
Sul” showed that the nursing staff presented lower to moderate dimensions of emotional exhaustion and
depersonalisation, however moderate to high dimensions of job satisfaction, these factors also being
influenced by the staff’s working conditions. Finally, article three “Moral distress and burnout syndrome:
is there a relation between these phenomena in nursing?” it was found that there is a low correlation
between moral distress and burnout, in addition to a possible positive one between therapeutic obstinacy
and burnout, and a negative correlation between job satisfaction and moral distress. This highlights the
need to improve the working conditions and communication within the nursing environment, thus
encouraging confrontation, decision making, the right to exercise one’s autonomy, and especially, the
quality of nursing care and health/satisfaction of staff in order that they may express their values and
knowledge in defence of the patient’s rights.
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Resumo: Trabalhadores de enfermagem vivenciam problemas morais em seus cotidianos profissionais, o
que lhes provoca sofrimento moral, o qual pode estar associado ao desenvolvimento da síndrome de
burnout, visto apresentarem manifestações emocionais e físicas semelhantes. Assim, o presente estudo
apresentou como objetivo geral “identificar relações entre sofrimento moral e burnout nas vivências
profissionais dos trabalhadores de enfermagem”; e como objetivos específicos: identificar a freqüência e
intensidade de sofrimento moral vivenciada por trabalhadores de enfermagem; avaliar a ocorrência da
síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem; e, identificar as dimensões do burnout mais
significativamente associadas ao sofrimento moral. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de
abordagem quantitativa, realizado em três instituições hospitalares (H1, H2 e H3) do sul do Rio Grande
do Sul, localizadas em dois distintos municípios (M1 e M2). Os sujeitos do estudo foram enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes nessas instituições. Os dados foram colhidos, de outubro
de 2010 a julho de 2011, mediante questionário para caracterização dos sujeitos, uma adaptação do
Moral Distress Scale e o instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). Para análise dos dados, utilizouse de estatística descritiva; análise de variância (ANOVA); análise bivariada com utilização da correlação
de Pearson; e, análise multivariada, através de regressão múltipla. A validação dos dados ocorreu
através da análise fatorial e alfa de Cronbach. Para o sofrimento moral foram validados quatro
constructos denominados Falta de competência na equipe de trabalho, Desrespeito a autonomia do
paciente, Condições de trabalho insuficientes e Obstinação terapêutica. Para o burnout foram validadas
as três dimensões que o caracterizam, exaustão emocional, realização profissional e despersonalização.
A partir da análise dos dados foram construídos três artigos para apresentação dos resultados. O
primeiro artigo “Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: quem vivencia maior sofrimento
moral?” demonstrou que enfermeiros e auxiliares de enfermagem possuem médias mais elevadas de
percepção de sofrimento moral comparados aos técnicos de enfermagem, sendo a percepção de
sofrimento moral influenciada, principalmente, por questões organizacionais e formas de comunicação. O
segundo artigo “Burnout em trabalhadores de enfermagem do sul do Rio Grande Do Sul” demonstrou que
esses trabalhadores de enfermagem apresentaram níveis de baixo a moderado nas dimensões de
exaustão emocional e despersonalização e, de moderado a alto em realização profissional, fatores que
são influenciados também por características dos trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Por fim,
no terceiro artigo “Sofrimento moral e síndrome de burnout: existem relações entre esses fenômenos na
enfermagem?”, verificou-se a existência de uma correlação baixa entre sofrimento moral e burnout, além
de uma possível correlação positiva entre obstinação terapêutica e burnout, e uma correlação negativa
entre realização profissional e sofrimento moral. Parece evidente a necessidade de implementação de
ações de melhoria das condições de trabalho e da comunicação nos ambientes de atuação da
enfermagem, favorecendo os enfrentamentos, as tomadas de decisão, o exercício da autonomia, e,
principalmente, a qualidade do cuidado de enfermagem e saúde/satisfação de seus trabalhadores para
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Abstract: Nursing staff are confronted with moral issues in their day-to-day profession, which cause
them moral distress and can be associated with the development of burnout
syndrome, given the
presence of similar emotional and physical manifestations. Thus, this study reveals the general objective
of “identifying the relation between moral distress and burnout in nursing staff’s day-to-day working
experiences”, and the specific objectives of: identifying the frequency and severity of moral distress
experienced by nursing staff; assessing the occurrence of burnout syndrome more
significantly
associated with moral distress. This is a descriptive research study of quantitative approach that was
conducted in three Hospitals (H1, H2 and H3) of the southern region of Rio Grande do Sul, located in two
separate cities (M1 and M2). The research subjects were nurses, technicians and auxiliary nurses
working at these Hospitals. The data was gathered between October 2010 and July 2011, through a
character survey incorporating the Moral Distress Scale and the Maslach Burnout Inventory (MBI), as
instrument. For the data analysis, were used descriptive
statistics, analysis of variance (ANOVA);
bivariate analysis using the Pearson correlation coefficient; and multivariate analysis, through multiple
regression. Data validation was done using factor analysis and Cronbach’s alpha. For moral distress,
four constructs were identified and validated: lack of competence when working as a team; disregard for
patient’s autonomy, insufficient working conditions and therapeutic obstinacy. With regards to Burnout
Syndrome, the three dimensions that characterise it are: emotional exhaustion, job satisfaction and
depersonalisation. There have been three articles elaborated based on the data analysis, for reporting of
results. The first article “Nurses, nursing technicians and auxiliary staff: who experiences greater moral
distress?” showed that nurses and auxiliary nurses have a greater perception of moral distress when
compared to nursing technicians, this being influenced, mainly by organisational issues and methods of
communication. The second article “Burnout within nursing staff of the southern region of Rio Grande do
Sul” showed that the nursing staff presented lower to moderate dimensions of emotional exhaustion and
depersonalisation, however moderate to high dimensions of job satisfaction, these factors also being
influenced by the staff’s working conditions. Finally, article three “Moral distress and burnout syndrome:
is there a relation between these phenomena in nursing?” it was found that there is a low correlation
between moral distress and burnout, in addition to a possible positive one between therapeutic obstinacy
and burnout, and a negative correlation between job satisfaction and moral distress. This highlights the
need to improve the working conditions and communication within the nursing environment, thus
encouraging confrontation, decision making, the right to exercise one’s autonomy, and especially, the
quality of nursing care and health/satisfaction of staff in order that they may express their values and
knowledge in defence of the patient’s rights.
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